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SEKCIA 1: Aktuálne problémy hygieny a bezpečnosti potravín

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
S EVROPSKÝM ÚŘADEM PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (EFSA)
OPPORTUNITIES FOR COOPERATION WITH THE EUROPEAN FOOD SAFETY
AUTHORITY (EFSA)
Petr Beneš
Úkolem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je poskytovat orgánům EU nezávislá
vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro legislativní a politickou činnost
v oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tato činnost
má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a vysoké
úrovni ochrany zdraví lidí, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního
prostředí.
Česká republika s EFSA intenzivně spolupracuje již od jeho vzniku. Spolupráce samozřejmě
nefunguje pouze na úrovni ministerstev, příp. dalších centrálních orgánů státní správy. Stejně
důležitá je přímá spolupráce celé řady českých institucí (např. participací na řešení
výzkumných projektů), a také vědeckých pracovníků (účastí v odborných pracovních
skupinách, kolokviích a seminářích).
Úloha Koordinačního místa pro vědeckou spolupráci (Focal Point)
Spolupráce mezi EFSA a členskými státy se v uplynulých několika letech výrazně
prohloubila, což vedlo ke zvýšení objemu přenášených informací. Díky tomu členské země
neměly přehled o tom, kdo poskytuje jaká data, kdo s EFSA spolupracuje a také docházelo
k dublování některých aktivit. Proto byl v každé členské zemi vytvořen tzv. „Focal Point“ - v
ČR Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA (dále jen „Koordinační
místo“) s cílem právě zjednodušit komunikaci s národními úřady pro bezpečnost potravin a
jinými zodpovědnými organizacemi. V ČR zajišťuje činnost Koordinačního místa Odbor
bezpečnosti potravin MZe, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Úřadem pro potraviny
MZe a EFSA.
Základním úkolem Koordinačního místa je podporovat zástupce v Poradním sboru EFSA,
zajišťovat výměnu vědeckých informací mezi EFSA a ČR, podporovat zapojení
zainteresovaných organizací do spolupráce s EFSA. Dalším úkolem je zviditelňování poslání
a práce EFSA v ČR a podpora zapojování našich expertů do databáze expertů
spolupracujících s EFSA.
Důležitým nástrojem Koordinačního místa pro rozvíjení spolupráce se stává Platforma pro
výměnu informací (Information Exchange Platform – IEP), která je elektronickým nástrojem
pro shromažďováním dat a dokumentů z jednotlivých členských států. Tato data nejsou
přístupná pouze pro EFSA, ale také pro jednotlivé členské státy mezi sebou. Znamená to, že
si, v případě konkrétní potřeby, zde členský stát může najít a využít data z jiných zemí.
Přístup do aplikace není pochopitelně otevřený všem, je omezen pro členy Poradního sboru
EFSA a zástupce koordinačních míst. Informace jsou tedy určené k oficiálnímu použití.
Zástupci koordinačních míst se pravidelně scházejí za účelem výměny informací a dalšího
rozvoje koordinace, a také spolu průběžně komunikují podle aktuálních potřeb
prostřednictvím e-mailů a webových stránek.
Jakým způsobem mohou s EFSA spolupracovat organizace?
Jak již bylo uvedeno v prvním odstavci, jedním ze základních úkolů EFSA je vytváření sítí,
čímž se rozumí propojování organizací a expertů činných v oblasti bezpečnosti potravin,
zdraví a pohody zvířat a ochrany a zdraví rostlin. Konkrétně je toto propojení realizováno
vzájemnou koordinací vědeckých aktivit, výměnou informací, navrhováním a realizací
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společných projektů a sdílením odborných znalostí. V praxi je toto propojení realizováno
dvěma způsoby: jednak zapojením do sítí („networks“) a také tzv. spoluprací podle čl. 36.
Sítě (network)
EFSA vytváří sítě organizací zodpovědných za konkrétní agendy k práci na specifických
úkolech, po jejichž vyřešení jsou tyto sítě opět rozpuštěny. Tvoří je organizace členských
států, přičemž jejich členy mohou být, na vyzvání EFSA, i organizace ze zemí mimo EU. Do
sítě jsou organizace jmenovány členy Poradního sboru EFSA. V současnosti existují tyto sítě:
Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví a pohody zvířat
Vědecká síť pro mikrobiologické hodnocení rizik
Vědecká síť pro BSE/TSE
Odborná skupina pro data o výskytu chemických látek
Odborná skupina pro data o spotřebě potravin
Vědecká síť pro nově se objevující rizika
Vědecká síť pro hodnocení rizik z geneticky modifikovaných organismů (GMO)
Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví rostlin
Vědecká síť pro monitoring pesticidů
Řídící výbor pro pesticidy
Vědecká síť pro hodnocení rizik nanotechnologií v potravinách a krmivech
Skupina pro řešení sběru dat o zoonózách
Vědecká síť pro sběr dat o reziduích veterinárních léčivých přípravků
Vědecká síť pro materiály přicházející do styku s potravinami
Spolupráce s podle čl. 36
Jedna z nejdůležitějších aktivit EFSA vycházející z článku 36 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového
práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se
bezpečnosti potravin, je propojení organizací působících v oblastech poslání EFSA. Cílem
tohoto propojení je zejména vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci prostřednictvím
koordinace činností, výměny informací, přípravy a provádění společných projektů, výměny
odborných poznatků a osvědčených postupů.
Pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36 vyhlašuje EFSA výzvy k podání návrhů na
řešení projektů v oblasti hodnocení rizik. Řešení těchto projektů se mohou zúčastnit pouze
tyto organizace. K 1. 3. 2016 bylo na seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36
uvedeno více než 400 organizací, z toho 12 z ČR. Možnost spolupráce je otevřená i pro další
instituce, aktualizace seznamu se předpokládá zhruba jednou ročně. Zájem nově projevily
Masarykova univerzita Brno, která je již registrována, případně Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem.
Jak mohou s EFSA spolupracovat jednotlivci?
Především je potřeba říct, že každý se může do spolupráce s EFSA zapojit buďto sám, nebo
jako odborník nominovaný ČR. Nominace zajišťuje Koordinační místo pro spolupráci
s EFSA a většinou se týkají konkrétních pracovních skupin, příp. sítí, ve kterých jmenovaní
odborníci zastupují kompetentní organizace. Pokud máte zájem zapojit se do činnosti některé
z pracovních skupin nebo sítě Úřadu jako zástupce České republiky, kontaktujte české
Koordinační místo pro spolupráce s EFSA na efsa.focalpoint@mze.cz, které Vám poskytne
informaci o aktuálních možnostech.
Pro nezávislé experty je nejjednodušším způsobem, jak vyjádřit zájem spolupracovat s EFSA,
registrace do databáze expertů, kterou EFSA spustila v červnu 2008. Být v databázi znamená
příležitost zapojit se do projektů řešených v EU, spolupracovat se špičkovými pracovišti
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v zahraničí i propagovat výsledky vlastní práce. Česká republika podporuje zapojování
národních expertů do činnosti EFSA. Výzvy podporující k zapsání do databáze jsou
zveřejňovány v odborných periodikách.
Složitější, nicméně mnohem prestižnější cestou spolupráce, je stát se členem jednoho
z vědeckých panelů, případně Vědeckého výboru EFSA. Vědecké panely se skládají z
nezávislých expertů členských států jmenovaných Správní radou na dobu tří let (nejsou to
zaměstnanci EFSA). V současné době existuje 10 vědeckých panelů:
- Vědecký panel pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW)
- Vědecký panel pro biologická rizika (BIOHAZ)
- Vědecký panel pro kontaminanty v potravním řetězci (CONTAM)
- Vědecký panel pro krmivářská aditiva a produkty nebo látky používané ve výživě zvířat
(FEEDAP)
- Vědecký panel pro geneticky modifikované organismy (GMO)
- Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA)
- Vědecký panel pro zdraví rostlin (PLH)
- Vědecký panel pro přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR)
- Vědecký panel pro potravinářská aditiva a zdroje nutrientů přidávaných do potravin
(ANS)
- Vědecký panel pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující
a pomocné látky (CEF)
Vědecký výbor je potom složen z předsedů vědeckých panelů a nezávislých odborníků.
Zodpovídá za koordinaci a jednotu postupu při přípravě vědeckého stanoviska a poskytování
vědeckých stanovisek úřadu.
Odborníci také mohou připomínkovat návrhy vědeckých studií a dalších dokumentů EFA
v rámci tzv. veřejných konzultací, k nimž jsou pravidelně výstupy EFSA předkládány před
přijetím finální verze.
Kontakní adresa: Ing. Petr Beneš, Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin,
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, E-mail: petr.benes@mze.cz
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AKTUÁLNY STAV ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI A KVALITY
POTRAVÍN NA SLOVENSKU
CURRENT STATE OF HEALTH SAFETY AND FOOD QUALITY
IN SLOVAKIA
Jozef Bíreš
ÚVOD
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vychádzali pri úradných kontrolách
v oblasti potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu z koncepcie Viacročného plánu
úradných kontrol vypracovaného na roky 2015-2017, ktorý bol aktualizovaný na príslušný
rok v súlade s EÚ legislatívou a to na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí
a záujmov spotrebiteľov v celom potravinovom reťazci, od prvovýroby až po maloobchodný
predaj.
Hlavným cieľom úradných kontrol potravín rastlinného pôvodu, rovnako ako
v minulých rokoch, bolo overovanie dodržiavania právnych predpisov, zabezpečenie
eliminácie nedostatkov u potravín vyrábaných na našom území a taktiež zabránenie vstupu
rizikových potravín dovážaných z tretích krajín tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia
spotrebiteľov Európskej únie. Veľký dôraz bol kladený aj na odhaľovanie zavádzania a
klamania spotrebiteľov a taktiež aj falšovania potravín. Všetky tieto zamerania úradných
kontrol priniesli radu významných zistení a podklady pre smerovanie úradných kontrol do
ďalšieho obdobia.
VÝSLEDKY ÚRADNÝCH KONTROL POTRAVÍN
V Slovenskej republike bolo celkovo registrovaných spolu 28 161 prevádzkovateľov
potravinárskych podnikov, z tohto počtu bolo kontrolovaných 15 032 prevádzkovateľov.
ŠVPS SR, RVPS bolo v roku 2016 vykonaných 48 898 úradných kontrol potravín (zákon č.
152/95 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z.) na všetkých stupňoch v reťazci, z ktorých bolo 4 739
kontrol s nedostatkom, čo predstavuje 9,69 %, pričom bežné kontroly vykazovali 8,39 %
nedostatkov z počtu bežných kontrol, kontroly mimo pracovnej doby vykazovali 38,11 %
nedostatkov a mimoriadne celoslovenské kontroly až 94,16% nedostatkov.
Z celkového počtu 14 319 kontrolovaných objektov boli u 3 138 prevádzok (t. j. 21,9%)
zistené nedostatky (porušenosť v roku 2015 predstavovala 33,69 %).
Najčastejšie pri úradných kontrolách boli zistené nedostatky v hygiene budov a hygiene
prevádzkarne (3 441 nedostatkov), ďalej boli zistené nedostatky v označovaní výrobkov
(3 189), v hygiene technologického zariadenia a pracovných pomôcok (2 382), predaj po DS a
DMT (1 995), pri hygiene skladovania (1 610), v osobnej hygiene pracovníkov (899) ako aj
iné nedostatky (príloha č.01).
Najviac nedostatkov bolo v maloobchode, kde pri kontrolách bolo zistených až 2 569
objektov s nedostatkami. Nedostatky sa týkali hlavne celkovej hygieny, zistení tovaru po dobe
spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti, označovania výrobkov ako aj iných
nedostatkov zistených v priebehu úradných kontrol potravín.
V roku 2016 orgány Štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonali
u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov rastlinných komodít aj audity so zameraním
na overenie zhody zavedeného systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín a správnej
výrobnej praxe s platnou legislatívou.
Veterinárne a potravinové ústavy v Slovenskej republike analyzovali a vyhodnotili
v roku 2016 v komoditách výrobkov rastlinného pôvodu a tabakových výrobkov 7 176
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vzoriek, z ktorých 207 vzoriek, t. j. 2,88 % nevyhovelo legislatívnym požiadavkám v oblasti
bezpečnosti a kvality potravín (v roku 2015 bolo odobratých 6 517 vzoriek, z ktorých 245
vzoriek, t. j. 3,76 % nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy).
Z celkového počtu vykonaných analýz vzoriek potravín rastlinného pôvodu nevyhovelo
platnej legislatíve v mikrobiologických ukazovateľoch 11, v kontaminantoch 26, v prídavných
látkach 83, v označovaní 93, v alergénoch - označovanie 23, v GMO 0, v senzorických
ukazovateľoch 61, vo fyzikálno - chemických ukazovateľoch 36 vzoriek.
Graf 1. Prehľad nevyhovujúcich analýz rastlinného pôvodu v jednotlivých kontrolovaných
ukazovateľoch za rok 2016
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Graf 2. Prehľad nevyhovujúcich analýz rastlinného pôvodu v jednotlivých kontrolovaných
ukazovateľoch za rok 2015 a 2016
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Z pohľadu jednotlivých komodít boli najvyššie počty 22 nevyhovujúcich výrobkov zistených
u spracovaného ovocia a zeleniny, 19 u pekárskych výrobkov a suchých škrupinových
plodov, 18 u nealkoholických nápojov a koncentrátov, 13 u cukroviniek, 11 u ovocného,
sladového, aromatizovaného vína a medoviny a 10 u jedlých rastlinných tukov a olejov.
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Graf 3.
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Hlavným cieľom úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu bolo overovanie
dodržiavania právnych predpisov v tejto oblasti. Špecifickými strategickými cieľmi v tejto
oblasti boli:
 Zisťovanie mikrobiologickej kontaminácie a chemickej kontaminácie (kontaminanty,
rezíduá veterinárnych liekov, rezíduá pesticídov, prídavné látky)
 Kontrola označovania potravín (alergény) v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov
 Ochrana spotrebiteľov pred klamaním a ilegálnymi praktikami (kontrola označovania
a zloženia potravín)
 Monitorovať riziko z mikrobiologickej kontaminácie salmonelami v záujme ochrany
zdravia spotrebiteľov
V roku 2016 bolo odobratých spolu 6 307 vzoriek potravín živočíšneho pôvodu,
nevyhovelo 204 vzoriek (3,23%), čo je v porovnaní s rokom 2015 zlepšenie o 0,30%.
Najviac vzoriek nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám – 59 (tak, ako v roku 2015).
Požiadavkám na označovanie nevyhovelo 40 vzoriek, požiadavkám na zloženie
nevyhovelo 57 vzoriek, senzorickým požiadavkám nevyhovelo 18 vzoriek, požiadavkám
na prídavné látky nevyhoveli 4 vzorky, na obsah osobitnej prísady – NaCl nevyhovelo 8
vzoriek, požiadavkám na označovanie alergénov nevyhovelo 11 vzoriek, 19 vzoriek
nevyhovelo požiadavkám na kontaminanty a 1 vzorka nevyhovela požiadavkám na
rezíduá veterinárnych liekov.
Graf 5.
Prehľad počtov nevyhovujúcich vzoriek potravín živočíšneho
pôvodu podľa vyšetrených ukazovateľov v r. 2015 a 2016
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Podľa jednotlivých druhov potravín živočíšneho pôvodu najvyššie percento
nevyhovujúcich vzoriek bolo pri mede (5,93%). Percento nevyhovujúcich vzoriek pri ďalších
produktoch živočíšneho pôvodu bolo nasledovné: vajcia 5,88% (odobratých len 17 vzoriek),
produkty rybolovu 4,05%, mäso domácich kopytníkov 3,93%, mlieko a mliečne výrobky
3,04%, mleté mäso a mäsové prípravky 3,52%, mäso hydiny a králikov 0,63%, mäsové
výrobky 3,65%, škvarené živočíšne tuky 0,37%. Vyhoveli všetky vzorky želatíny,
mechanicky separovaného mäsa, zveriny a vaječných výrobkov.
Graf 6
Prehľad nevyhovujúcich vzoriek potravín živ. pôvodu v r. 2015 a 2016 v %
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Vzorky potravín živočíšneho pôvodu boli odoberané na všetkých stupňoch potravinového
reťazca (Príloha č.2). V spracovateľských prevádzkarniach (výroba) bolo odobratých 2 353
vzoriek, nevyhovelo 95 (4,04%), čo je oproti roku 2015 zhoršenie o 0,53%. V maloobchodnej
sieti bolo spolu odobratých 3253 vzoriek, nevyhovelo 100 (3,07%) (v roku 2015 nevyhovelo
3,77%); z toho bolo odobratých 1 077 vzoriek domáceho pôvodu, nevyhovelo 51 (4,74%) (v
roku 2015 5,56%); z ostatných členských štátov bolo odobratých a vyšetrených 2055 vzoriek,
nevyhovelo 40 (1,95%) (v roku 2015 nevyhovelo 2,26%); z tretích krajín bolo odobratých
121 vzoriek potravín, nevyhovelo 9 vzoriek (7,44%) (v roku 2015 11,81%). V mieste určenia
potravín živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z ostatných členských štátov bolo odobratých
a vyšetrených 701 vzoriek, 9 vzoriek nevyhovelo (1,28%) (v roku 2015 nevyhovelo 2,55%).
Kontaktná adresa: prof.MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. Botanická 17, 842 13 Bratislava, email: bires@svps.sk
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ÚLOHY NKB V OBLASTI KOMUNIKÁCIE BEZPEČNOSTI
POTRAVINOVÉHO REŤAZCA
ROLE OF NFP IN COMMUNICATIONS FOOD CHAIN SAFETY
Milo Bystrický, Zuzana Bírošová,
Abstract: Communicating on risks associated with the food chain is a crucial part of the food
safety system. This means providing appropriate, accurate and timely information on food
safety issues to raise awareness and explain the implications of scientific work. The
communication on food safety in Slovak Republic can be divided into two levels: the
communication with scientists and experts and the communication with public. At the
national level this tasks are ensured by the national focal point for scientific and technical
matters with EFSA
Keywords: EFSA, National Focal Point, risk communication
Úvod
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 zabezpečuje
hodnotenie rizika a komunikáciu o riziku na komunitárnej úrovni Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín – EFSA. V Slovenskej republike (SR) plní túto úlohu odbor bezpečnosti
potravín a výživy na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorý
je zároveň Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
(NKB). Systém komunikácie v oblasti bezpečnosti potravín v SR môžeme rozdeliť do dvoch
úrovní a to na komunikáciu s vedeckou a expertnou základňou a na komunikáciu
s verejnosťou.
Systém komunikácie o riziku
Komunikácia o riziku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému bezpečnosti potravín,
prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje včasné a konzistentné poskytovanie informácií
všetkým zainteresovaným stranám a širokej verejnosti. Úlohy vyplývajúce zo spolupráce s
EFSA z hľadiska komunikácie o riziku sa týkajú akademickej a výskumnej obce, ale rovnako
tak aj rezortov pôdohospodárstva, zdravotníctva a životného prostredia. Vytvorením
národných odborných vedeckých skupín sa zabezpečila lepšia informovanosť širšej odbornej
verejnosti prostredníctvom zasielania vedeckých správ, výziev na zapojenie sa do hodnotenia
rizika a informácií vydaných úradom EFSA a ich zverejňovaní na webovom sídle MPRV SR.
V rámci spolupráce s EFSA NKB informuje jednotlivé vedecké organizácie o možnostiach
uchádzať o EFSA granty a tendre, ktoré sú vypísané úradom EFSA. O granty sa môžu
uchádzať iba organizácie nominované podľa čl. 36, pričom tendre sú otvorené pre všetky
vedecké organizácie. Medzi povinnosti NKB patrí i prezentácia činnosti EFSA na národnej
úrovni aj na vedeckých akciách s príspevkami zameranými na prezentáciu aktivít NKB
a propagáciu činnosti EFSA. NKB zároveň informuje EFSA a členské štáty o činnostiach
vyplývajúcich z bezpečnosti potravín na národnej úrovni.
Významnú časť komunikácie v oblasti bezpečnosti potravín zohráva aj komunikácia
s expertmi z úradnej kontroly potravín. Zástupcovia národných referenčných laboratórií
a laboratórií úradnej kontroly sú pravidelne informovaní o školiacich aktivitách, ktoré sú
organizované EK a EURL a sú im pravidelne zasielané materiály týkajúce sa špecifických
oblastí ich pôsobenia. Na národnej úrovni sa NKB podieľa aj na organizovaní cvičení v
oblasti komunikácie o riziku, ktorej cieľom je zabezpečiť jednotnosť komunikácie medzi
zástupcami jednotlivých organizácií v oblasti bezpečnosti potravín týkajúcich sa hlavne
národných otázok v súlade s postupmi, ktoré sú uvedené v príručke pre všeobecný plán
riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív v SR.
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Záver
NKB zabezpečuje pravidelné poskytovanie informácií odbornej a laickej verejnosti
prostredníctvom webového sídla MPRV SR a sociálnej sieti Facebook. Spolupracuje so
spotrebiteľskými združeniami, cez ktorých posilňuje dialóg so spotrebiteľmi na národnej
úrovni. Spolupráca sa realizuje najmä elektronickou komunikáciou, spotrebiteľským
združeniam sú zasielanie materiály týkajúce sa bezpečnosti potravinového reťazca a činnosti
EFSA. Jednou z úloh NKB je informovanosť spotrebiteľskej verejnosti o hodnoteniach rizika
spracovávaných EFSA. V tomto kontexte spracováva EFSA tlačové správy, ktoré sú NKB
spolu s vedeckými stanoviskami a správami EFSA zverejňované na webovom sídle MPRV
SR. V spolupráci s vedeckou komunitou a manažérmi rizika publikuje informačné letáky
a odborné publikácie na špecifické témy z oblasti bezpečnosti potravín.
Vedci a experti, ktorí majú záujem o spoluprácu a dostávať informácie z EFSA sa
môžu obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu: efsa.focalpoint@land.gov.sk.
Kontaktná adresa: Ing. Mgr. Milo Bystrický, Ing.Zuzana Bírošová, CSc. Národný kontaktný bod pre vedeckú
a technickú spoluprácu s EFSA, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Odbor bezpečnosti
potravín a výživy, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava, E-mail: efsa.focalpoint@land.gov.sk
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REALIZÁCIA SYSTÉMOV RIADENIA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN SO
ZOHĽADNENÍM PNP A HACCP
THE IMPLEMENTATION OF FOOD SAFETY MANAGEMENT
SYSTEMS COVERING PRPS AND HACCP PRINCIPLES
Jozef Čapla, Peter Zajác, Alica Bobková, Ľubomír Belej
Abstract: European commission published in 2016 commission notice on the implementation of
food safety management systems covering prerequisite programs (PRPs) and procedures based
on the HACCP principles, including the facilitation/flexibility of the implementation in certain
food businesses (2016/C 278/01). Article 4 of Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of all
foodstuffs requires food business operators (FBOs) to comply with the general hygiene
requirements detailed in its Annexes I and II. They are supplemented by specific hygiene
requirements on food of animal origin, provided for in Regulation (EC) No 853/2004. Those
requirements represent what are called prerequisite programs (PRPs, see definition in Appendix
1) in an international context (e.g. WHO, FAO, Codex, ISO). Article 5 of Regulation (EC) No
852/2004 requires FBOs to put in place, implement and maintain a permanent procedure based
on Hazard Analysis and Critical Control Point principles (‘HACCP-based procedures’ or
‘HACCP’). HACCP principles are generally considered and internationally recognised to be a
useful tool for food business operators in order to control hazards that may occur in food.
Together with the principles laid down in Regulation (EC) No 178/2002 (risk analysis approach,
precautionary principle, transparency/communication, primary responsibility of FBOs and
traceability), these two aforementioned Articles are the legal basis for the European Food Safety
Management System (FSMS) to be complied with by FBOs. This guideline is a follow-up of the
‘Overview Report on the State of Implementation of HACCP in the EU and Areas for
Improvement’ prepared by the Food and Veterinary Office (FVO) of the Commission's Health
and Food Safety Directorate-General. In particular, it was considered opportune to extend the
guidance document. Rather than focusing solely on HACCP-based procedures, this guidance
document has a more integrated approach covering both PRPs and HACCP within a FSMS,
including flexibility for certain businesses. The Commission has held a series of meetings with
experts from the Member States in order to examine and reach consensus on these issues.
Keyword: HACCP, PRPs, FSMS
ÚVOD
Európska komisia vydala 31.7.2016 oznámenie č. 2016/C 278/01 o realizácii systémov
riadenia bezpečnosti potravín so zohľadnením programov nevyhnutných požiadaviek (PNP) a
postupov založených na zásadách HACCP vrátane zjednodušovania/flexibility pri realizácii v
prípade určitých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Cieľom tohto usmernenia je
zjednodušiť a harmonizovať vykonávanie požiadaviek EÚ na PNP a postupy založené na
zásadách HACCP poskytnutím praktického usmernenia:
- o prepojení PNP a postupov založených na zásadách HACCP v rámci systému riadenia
bezpečnosti potravín,
- o vykonávaní PNP,
- o vykonávaní (klasických) postupov založených na zásadách HACCP,
- o flexibilite v prípade určitých potravinárskych prevádzkarní podľa predpisov EÚ
týkajúcich sa vykonávania PNP a postupov založených na zásadách HACCP.
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PREPOJENIA MEDZI SYSTÉMOM RIADENIA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN, PNP,
SPRÁVNOU HYGIENICKOU PRAXOU (GHP), SPRÁVNOU VÝROBNOU PRAXOU
(GMP) A HACCP
V prípade systému riadenia bezpečnosti potravín ide z globálneho hľadiska o ucelený
systém, ktorého cieľom je zabezpečiť prevenciu, pripravenosť a vlastnú kontrolu na účely
riadenia bezpečnosti potravín a hygieny v potravinárskom podniku. Systém riadenia bezpečnosti
potravín by sa mal považovať za praktický nástroj na kontrolu výrobného postupu a prostredia v
potravinárskych podnikoch, a teda na zaistenie bezpečných výrobkov. Systém zahŕňa tieto
komponenty:
- správnu hygienickú prax (GHP, napr. správne čistenie a dezinfekcia, osobná hygiena),
správnu výrobnú prax (GMP, napr. správne dávkovanie zložiek, vhodná teplota
spracovania), ktoré sa spoločne označujú ako PNP [vykonávanie článku 4 a príloh I alebo
II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, ako aj osobitných ustanovení prílohy III k nariadeniu
(ES) č. 853/2004],
- postupy založené na zásadách HACCP [vykonávanie článku 5 nariadenia (ES) č.
852/2004],
- ďalšie politiky riadenia a interaktívnu komunikáciu v záujme zabezpečenia
vysledovateľnosti a efektívnych systémov sťahovania výrobkov od používateľov
[vykonávanie postupov podľa nariadenia (ES) č. 178/2002].
FLEXIBILITA PRI UPLATŇOVANÍ PNP A HACCP
Programy nevyhnutných požiadaviek sa nevzťahujú na konkrétne nebezpečenstvo, ale
platia všeobecne. Pri uplatňovaní PNP by sa však mali zohľadniť rozdiely v rizikách, ktoré sú
smerodajné pre uplatnenie flexibility pri realizácii PNP. Ako príklad možno uviesť maloobchod s
balenými potravinami na rozdiel od maloobchodu, v ktorom sa s potravinami ďalej manipuluje
(napr. mäsiarstvo). Ďalším príkladom je rozdiel medzi komplexnou činnosťou, ako je
výroba/spracovanie, a obmedzenou, jednoduchou činnosťou, ako je skladovanie/doprava.
Pokiaľ ide o HACCP, postupy založené na zásadách HACCP by mali byť natoľko
flexibilné, aby boli uplatniteľné vo všetkých situáciách (1). Mierou flexibility sa zaoberá príloha
III k tomuto oznámeniu, ktorá obsahuje usmernenie o tom, ako zjednodušene realizovať systém
riadenia bezpečnosti potravín najmä v prípade príslušných prevádzkovateľov potravinárskych
podnikov so zohľadnením ich druhu a veľkosti.
PREPOJENIE S MEDZINÁRODNÝMI NORMAMI
Základným dokumentom, ktorý má slúžiť na ochranu verejného zdravia pred nebezpečenstvami v
potravinách a na globálnej úrovni podporovať medzinárodný obchod s potravinami
prostredníctvom harmonizovaných požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti potravín, je
norma CAC/RCP 1-1969: Všeobecné zásady hygieny potravín zo súboru noriem Codex
Alimentarius. V roku 1993 bola doplnená o prílohu týkajúcu sa HACCP. V medzinárodnej norme
ISO 22000 sa opisujú systémy riadenia bezpečnosti potravín pre prevádzkovateľov
potravinárskych podnikov v rámci potravinového reťazca so zameraním na podniky, ktoré
potraviny spracúvajú alebo vyrábajú. Okrem tejto normy pre systémy riadenia bezpečnosti
potravín vypracovala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) niekoľko špecifických
noriem pre jednotlivé oblasti systému riadenia bezpečnosti potravín [napr. nevyhnutné
požiadavky na výrobu potravín (ISO 22002-1) a vysledovateľnosť v potravinovom a krmivovom
reťazci (ISO 22005)]. Usmernenie uvedené v tomto dokumente je v súlade s týmito
medzinárodnými normami, ktoré sa môžu použiť ako dodatočný zdrojový materiál pri realizácii
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systému riadenia bezpečnosti potravín.
PRÍKLAD ANALÝZY NEBEZPEČENSTVA – POSTUP (SEMIKVANTITATÍVNEHO)
HODNOTENIA RIZIKA
[Založené na dokumentoch FAO/WHO: Risk characterisation of microbiological hazards in
food a na Quality management systems in the food industry].
Úroveň rizika sa definuje podľa toho, aké závažné je nebezpečenstvo alebo aký má
účinok v pomere k pravdepodobnosti výskytu nebezpečenstva vo finálnom výrobku v prípade, že
nie sú zavedené alebo nefungujú posudzované (špecifické) kontrolné opatrenia – s ohľadom na
nasledujúce fázy procesu, v ktorých je možné odstránenie alebo zníženie na prijateľnú úroveň, a
na správne realizované PNP.
P = pravdepodobnosť= pravdepodobnosť výskytu nebezpečenstva vo finálnom výrobku v
prípade, že nie sú zavedené alebo nefungujú posudzované špecifické kontrolné opatrenia – s
ohľadom na nasledujúce fázy procesu, v ktorých je možné odstránenie alebo zníženie na
prijateľnú úroveň, a na správne realizované PNP.
E = účinok= účinok nebezpečenstva na ľudské zdravie alebo jeho závažnosť.
ÚROVEŇ RIZIKA (R = P × E): ŠKÁLA od 1 do 7
Vysoká
PRAVDEPODOBNOSŤ
4 4
reálna
3 3
malá
2 2
veľmi malá 1 1
1
obmedzený

5
6
4
5
3
4
2
3
2
3
mierny závažný
ÚČINOK

7
6
5
4
4
veľmi závažný

PRAVDEPODOBNOSŤ
1 = veľmi malá
Pravdepodobnosť výskytu nebezpečenstva na prijateľnú úroveň je možné eliminovať alebo znížiť
v niektorej ďalšej fáze výrobného procesu (pasterizácia, fermentácia).
Druh kontrolného opatrenia alebo nebezpečenstva je taký, že ak kontrolné opatrenie nefunguje,
nemôže pokračovať výroba alebo sa nevyrábajú použiteľné finálne výrobky (napr. príliš vysoká
koncentrácia farbív použitých ako prídavné látky).
Ide o veľmi obmedzenú a/alebo lokálnu kontamináciu.
2 = malá
Pravdepodobnosť, že z dôvodu nefungovania alebo neexistencie PNP vznikne nebezpečenstvo vo
finálnom výrobku, je veľmi obmedzená.
Kontrolné opatrenia týkajúce sa nebezpečenstva majú všeobecný charakter (PNP) a v praxi sa
správne vykonávajú.
3 = reálna
Ak nefunguje alebo ak chýba špecifické kontrolné opatrenie, nevedie to k systémovému výskytu
nebezpečenstva vo finálnom výrobku, nebezpečenstvo sa však môže vyskytovať v určitom
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podiele finálnych výrobkov z príslušnej dávky.
4 = vysoká
Ak nefunguje alebo ak chýba špecifické kontrolné opatrenie, vedie to k systémovej chybe,
nebezpečenstvo sa s vysokou pravdepodobnosťou vyskytuje vo všetkých finálnych výrobkoch
príslušnej dávky.
ÚČINOK (alebo závažnosť)
1 = obmedzený
Žiadny problém pre spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti potravín (charakter nebezpečenstva,
napr. papier, mäkké plasty alebo väčšie cudzie predmety).
Nebezpečenstvo nikdy nemôže dosiahnuť nebezpečnú koncentráciu (napr. farbivá, S. aureus v
mrazených potravinách, v ktorých je vysoko nepravdepodobné veľké množenie baktérií alebo k
nemu nemôže dôjsť vzhľadom na podmienky skladovania a varenie).
2 = mierny
Žiadne závažné poškodenie a/alebo symptómy, a ak áno, tak len pri dlhej expozícii extrémne
vysokej koncentrácii nebezpečenstva.
Prechodný, ale jasný účinok na zdravie (napr. malé kúsky).
3 = závažný
Jasný účinok na zdravie s krátkodobými či dlhodobými symptómami, ktoré len zriedkakedy vedú
k úmrtiu (napr. gastroenteritída).
Nebezpečenstvo má dlhodobý účinok, nie je známa maximálna dávka (napr. dioxíny, rezíduá
pesticídov, mykotoxíny atď.).
4 = veľmi závažný
Skupina spotrebiteľov patrí do rizikovej kategórie a nebezpečenstvo môže viesť k úmrtiu.
Nebezpečenstvo vedie k závažným symptómom, ktoré môžu viesť k úmrtiu.
Trvalé poškodenie.
URČENIE CCP a pPNP, ak sa považujú za relevantné
Úrovne rizika 1 a 2: žiadne špecifické opatrenia, kontrola obsiahnutá v PNP.
Úrovne rizika 3 a 4: eventuálne pPNP. Tím HACCP má odpovedať na doplňujúcu otázku: Stačí
(-ia) všeobecné kontrolné opatrenie(-a) špecifikované v PNP na monitorovanie identifikovaného
rizika?
- Ak ÁNO: PNP.
- Ak NIE: pPNP.
Úrovne rizika 5, 6 a 7: CCP alebo ak neexistuje žiadny merateľný kritický limit, môže sa uplatniť
pPNP (napr. kontrola alergénu).
CCP sú body vo výrobnom procese, kde je potrebná nepretržitá kontrola/kontrola dávok
prostredníctvom špecifického kontrolného opatrenia na odstránenie alebo zníženie
nebezpečenstva na prijateľnú úroveň. Monitorovanie musí byť preukázateľné a musia sa o ňom
viesť záznamy. V prípade prekročenia kritického limitu je potrebné nápravné opatrenie zamerané
na výrobok a proces.
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pPNP sú body vo výrobnom procese, kde je riziko pre bezpečnosť potravín menšie alebo kde
neexistujú merateľné limity. Tieto body sa môžu kontrolovať prostredníctvom zdokonalených
všeobecných základných kontrolných opatrení v rámci PNP, napr. častejšie kontroly, vedenie
záznamov atď. Vďaka pravidelnej kontrole a prispôsobeniu požiadaviek na proces/výrobok sa
tieto riziká môžu považovať za kontrolované. Nevyžaduje sa okamžité nápravné opatrenie pre
výrobok. Príkladmi pPNP sú:
- príjem surovín → plán odberu vzoriek na overenie metód dodávateľov na zaistenie
bezpečnosti/hygieny,
- krížová kontaminácia alergénmi medzi dávkami → priebežné čistenie a kontrola
prostredníctvom merania adenozíntrifosfátu (ATP),
- kontaminácia potravín v priestoroch s prísnymi požiadavkami → používanie rúšok na ústa a
dodatočnej ochrany pracovníkov, týždenné kontroly hygieny rúk.
ALTERNATÍVNY/ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
Používa sa jednoduchší spôsob tej istej metódy, napr.:
- úrovne rizika 1 až 5 namiesto 1 až 7 s použitím troch namiesto štyroch subkategórií
pravdepodobnosti a účinku (subkategórie 3 a 4 sa zlučujú),
- pri identifikácii „stredného“ rizika sa nepoužijú pPNP, len sa rozlíšia na nebezpečenstvá, ktoré
sa dajú kontrolovať len s použitím PNP, a na nebezpečenstvá, ktoré si vyžadujú kritický
kontrolný bod.
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Tabuľka 1 Porovnanie PNP, pPNP a CCP
Druh kontrolného
opatrenia

PNP

pPNP

CCP

Použiteľnosť

Opatrenia týkajúce sa vytvorenia
prostredia pre bezpečné potraviny:
opatrenia, ktoré majú vplyv na vhodnosť
a bezpečnosť potravín

Vzťah k
nebezpečenstvám
Určenie

Nie sú špecifické
nebezpečenstvo.

Posúdenie založené na:
✓ skúsenosti,
✓ referenčných dokumentoch (príručky,
vedecké publikácie atď.),
✓ nebezpečenstve alebo analýze
nebezpečenstva.

Na základe analýzy nebezpečenstva s
ohľadom na PNP.
CCP a pPNP sú špecifické pre výrobok
a/alebo proces.

Validácia

Prevádzkovateľ
potravinárskeho
podniku ho nemusí bezpodmienečne
vykonávať.
(príklad: výrobca čistiacich prostriedkov
potvrdil účinnosť výrobku a stanovil
spektrum výrobku a návod na použitie –
prevádzkovateľ musí tieto inštrukcie
dodržiavať a uschovať technické
špecifikácie výrobku).

Musí sa vykonať validácia.
(Usmernenie o metodike validácie alebo
vypracované materiály o validácii sú často
súčasťou príručiek správnej praxe.)

Kritériá

/

Monitorovanie

Ak je vhodné a uskutočniteľné.

Merateľné
alebo Merateľný
pozorovateľné kritériá kritický limit
Monitorovanie vykonávania kontrolných
opatrení: obvykle sa zaznamenáva.

Strata kontroly:
Nápravy/nápravné
opatrenia (1)

V prípade potreby nápravné opatrenia Nápravné opatrenia v
a/alebo nápravy zamerané na realizáciu procese
PNP.
Eventuálne
nápravy
výrobku
(na
individuálnom základe)
Vedenie záznamov

Overovanie

Plánované overovanie vykonávania

pre

Opatrenia (alebo kombinácia opatrení)
týkajúce sa prostredia a/alebo výrobku na
zabránenie kontaminácii alebo zabránenie,
odstránenie
alebo
zníženie
nebezpečenstiev vo finálnom výrobku na
prijateľný limit.
Tieto opatrenia sa zavádzajú až po
zavedení PNP.

konkrétne Špecifické pre konkrétne nebezpečenstvo
alebo skupinu nebezpečenstiev.

Vopred stanovené
nápravy výrobku
Eventuálne
nápravné
opatrenia
v
procese
Vedenie
záznamov

Plánované
overovanie
vykonávania,
overovanie
vykonávania
plánovanej
kontroly nebezpečenstva

(1) V tejto tabuľke sa za nápravné opatrenia považujú opatrenia na odstránenie príčiny zisteného nedodržania požiadaviek
alebo inej nežiaducej situácie, zatiaľ čo za nápravu sa považujú opatrenia na odstránenie zisteného nedodržania
požiadaviek.
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Tabuľka 2 Prehľad príkladov flexibility uplatniteľnej v prípade určitých prevádzkovateľov
potravinárskych podnikov
Činnosť

Flexibilita

1.Programy nevyhnutných požiadaviek

-

2.Príprava činnosti v rámci HACCP

-

3. Analýza nebezpečenstva a identifikácia CCP

-

Identifikovaný CCP
4. Kritické limity

5. Postup monitorovania

6. Overovanie a validácia

7. Dokumenty a záznamy

Výnimky v rozsahu pôsobnosti Nariadenia (ES) č. 852/2004
a (ES) č. 853/2004.
Menej opisné PNP pre prvovýrobu a súvisiace činnosti.
Menej opisné PNP pre pojazdné/mobilné/alebo dočasné
priestory.
Vyňatie väčšiny maloobchodníkov z rozsahu pôsobnosti
Nariadenia (ES) č. 853/2004.
Možnosť úpravy podľa vnútroštátnych právnych predpisov na
používanie tradičných metód, prevádzkovateľov potravinárskych
podnikov v regiónoch s geografickými prekážkami a pre všetky
prevádzkarne, pokiaľ ide o konštrukciu, rozmiestnenie
a vybavenie.
Používanie generických odvetvových príručiek pre správnu
hygienickú prax.
Nie je stály tím HACCP, za HACCP/systém riadenia bezpečnosti
potravín je zodpovedná jedna osoba.
Používanie existujúcich informácií o výrobku (označenie,
internet),
Jednoduchý prúdový diagram.
Zjednodušené rozhodovacie stromy alebo metódy (semi)
kvantitatívneho hodnotenia rizík.
Určenie nebezpečenstiev vopred na základe príručky HACCP,
alebo len generická analýza nebezpečenstva.
Netreba podrobne opisovať druh nebezpečenstiev, podobné
výrobky sa dajú zlúčiť do skupín,

Neidentifikovaný žiadny CCP
- vopred stanovené kritické limity na
základe právnych predpisov,
vedeckých stanovísk,
- netreba stanoviť číselné hodnoty.
- pravidelné vizuálne pozorovanie
namiesto nepretržitého
zaznamenávania,
- používanie kontrolných zoznamov
s políčkami, ktoré sa v prípade
dodržania požiadaviek zaškrtnú,
- používanie štandardných postupov
spracovania.
- overovanie vykonávania
monitorovania na základe kontroly
záznamov alebo samotného
monitorovania, napr. kontroly toho,
či sa teplota meria podľa postupov
alebo príručiek,
- používanie výsledkov analýz ako
validácie / analyzovanie výrobkov
podľa kritérií.
- používanie generických príručiek
ako dokumentácie,
- vedenie záznamov len o nedodržaní
požiadaviek a nápravných opatrení
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Nízke riziká: činnosti 1 až 3 sa
považujú za dodržiavajúce postupy
založené na zásadách HACCP.
Stredné riziká: dodržiavanie si môže
vyžadovať pPNP.

ZÁVER
Oznámenie vydané Európskou komisiou vychádza z integrovanejšieho prístupu, preto nie je
zamerané iba na postupy založené na zásadách HACCP, ale v rámci systému riadenia
bezpečnosti potravín sa zaoberá aj problematikou PNP vrátane flexibility v prípade určitých
podnikov. Príslušné orgány v mnohých potravinárskych odvetviach už vypracovali a posúdili
príručky správnej praxe. Tieto príručky sa zameriavajú najmä na PNP, v mnohých prípadoch sú
však PNP (predovšetkým správna hygienická prax) skombinované s niektorými alebo so
všetkými zásadami postupov systému HACCP. Používanie príručiek správnej praxe môže
pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov udržať nebezpečenstvá pod kontrolou a
preukázať, že dodržiavajú požiadavky. Možno ich uplatniť v ktoromkoľvek potravinárskom
odvetví, najmä však tam, kde sa manipuluje s potravinami podľa postupov, ktoré sú dobre známe
a sú často súčasťou obvyklej odbornej prípravy. Takéto príručky by takisto mohli poukazovať na
možné nebezpečenstvá spojené s určitými potravinami, ako aj na metódy kontroly kontaminácie
potravín (napr. nákup surových vajec zo spoľahlivého zdroja a kombinácia faktorov času/teploty
pri spracovaní). Príslušné orgány by mali zvážiť, či príručky nevypracujú samy, najmä v
odvetviach, v ktorých neexistujú žiadne organizácie zainteresovaných strán, alebo v prípade
oblastí, v ktorých zvyčajne pôsobia malé podniky alebo mikropodniky, ktoré pri začatí svojej
činnosti potrebujú určité všeobecné usmernenia.
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REVÍZIA NORMY ISO 22000 PRE RIADENIE SYSTÉMOV
BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
THE REVISION OF ISO 22000 ON FOOD SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM
Jozef Čapla, Peter Zajác, Dagmar Kozelová
Abstract: Since the first publication of ISO 22000 on food safety management in 2005, players
in the food chain, including manufacturers, consumers and governments, have been facing new
food safety requirements – spurring a need for the standard to be revised. The meeting of the ISO
working group (ISO/TC 34/SC 17/WG 8) in charge of the revision was hosted by the National
Standards Authority of Ireland (NSAI), ISO member for the country, and the group met on 23-25
February 2015 in Dublin to discuss the necessary improvements to the standard. A consultation
held last year among users of the standard brought up gaps in the current version. Certain terms
were found to be potentially confusing: unnecessary repetition was revealed and some concepts
needed clarifying. Moreover, small and medium-sized enterprises (SMEs) were not sufficiently
integrated and the understanding of risk evaluation still needed to be improved. These various
points raised by users will contribute to the revision process.
Keyword: ISO 22000, food safety management
ÚVOD
Svetovo najčastejšie používaný štandard pre systémy manažérstva bezpečnosti potravín ISO
22000:2005 pokrývajúci celý potravinový reťazec od prvovýroby po spotrebu, vrátane
spotrebiteľov je v štádiu revízie vzhľadom k novým požiadavkám na bezpečnosť potravín.
Technická komisia ISO, ktorá za návrh revízie zodpovedá, už pripravila návrh novej revízie
štandardu - CD (Committee Draft). O návrhu sa bude jednať a po pripomienkovaní sa očakáva
ďalšia etapa vývoja DIS (Draft International Standard). Rokovanie pracovnej skupiny ISO (ISO /
TC 34 / SC 17 / WG 8), ktorá má na starosti revíziu hostil Národný úrad pre štandardizáciu v
Írsku (NSAI), člen ISO pre túto krajinu, a skupina sa zišla v dňoch 23. - 25. februára 2015 v
Dubline na prerokovaní potrebných zlepšení štandardu. Konzultácie sa vykonávali aj medzi
užívateľmi štandardu a zistilo sa, že napríklad niektoré pojmy sú považované za mätúce,
zbytočne sa opakujú, a na druhej strane zase niektoré pojmy je potrebné objasniť. Navyše je
potrebné zlepšiť pochopenie hodnotenia rizík.
PRÍNOS A CHARAKTERISTIKA NORIEM RADU 22000
ISO 22000 špecifikuje požiadavky na manažment bezpečnosti potravín, ktorý v sebe zahŕňa
nasledujúce prvky:
- interaktívna komunikácia,
- systém riadenia,
- predpokladané programy,
- zásady HACCP (analýza rizík a kritických kontrolných bodov).
ISO 22000 je vhodná pre organizácie od výroby krmív cez prvovýrobu a výrobu potravín až po
prepravcov a predajcov potravín. Tiež je použiteľná pre organizácie zaoberajúce sa stravovacími
službami a výrobou baliacej a inej techniky, ktorá príde do styku s potravinami.
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Prínos normy
Organizácia aplikáciou medzinárodnej normy ISO 22000 dáva svojím odberateľom
najavo, že zaisťuje požadovanú bezpečnosť potravín a že je schopná identifikovať, analyzovať a
kontrolovať riziká spojené s ich činnosťou. Analýza rizík je pritom kľúčom k efektívnemu
riadeniu systému bezpečnosti potravín, pretože pomáha organizáciám predvídať a zvládať riziká.
Medzinárodná norma ISO 22000 vychádza z normy ISO 9001 a môže byť použitá nezávisle od
iných noriem alebo integrovane s existujúcou normou ISO 9001.
Norma ISO 22000 obsahuje rad ďalších noriem zameraných na rôzne aspekty riadenia
bezpečnosti potravín, ktoré budú tiež predmetom revízie:
- ISO 22004: 2014 poskytuje všeobecné rady o uplatňovaní ISO 22000
- ISO 22005: 2007 sa zameriava na vysledovateľnosť v krmivovom a potravinovom reťazci
- ISO / TS 22002-1: 2009 obsahuje špecifické predpoklady na výrobu potravín
- ISO / TS 22002-2: 2013 obsahuje osobitné požiadavky pre stravovanie
- ISO / TS 22002-3: 2011 obsahuje osobitné požiadavky pre poľnohospodárstvo
- ISO / TS 22002-4: 2013 obsahuje osobitné požiadavky na balenie potravín a výrobu
- ISO / TS 22003: 2013 poskytuje návod na audit pre certifikačné orgány
PREDMET REVÍZIE NORMY
Na základe spätnej väzby medzi užívateľmi normy a pracovnou skupinou, súčasne pracovná
skupina rieši tieto otázky:
- objasnenie niektorých kľúčových pojmov, najmä kritických kontrolných bodov,
operačných programov, objasnenie prístupu k rizikám, stiahnutie výrobkov z trhu a
takisto kombinácia vonkajších kontrolných opatrení,
- aktualizácia pojmov a definícií,
- urobiť normu jednoduchšiu a stručnejšiu,
- vyhnúť sa tomu, aby bol obsah príliš normatívny.
Navyše ISO 22000 bude mať rovnaký formát ako iné systémy manažérstva noriem (MSSs),
ktoré budú mať identickú štruktúru s bežnými textami, pojmami a definíciami. Tento spôsob
umožní jednoduchšiu certifikáciu pre spoločnosti, ktoré chcú byť auditované a certifikované pre
niekoľko MSSs, ako je ISO 9001 a ISO 22000. Koordinovaný formát zabezpečí súdržnosť medzi
normami, zjednodušené a integrované využívanie a uľahčí ich čítanie a porozumenie zo strany
užívateľov.
Zmeny, ktoré tento návrh prináša, súvisia aj so zjednotením pohľadu na tvorbu
medzinárodných štandardov systémov manažmentu. Medzinárodná štandardizačná organizácia
ISO spracovala zásady pre tvorbu noriem. "Annex SL", predtým ISO Guide 83. Tento dokument
prináša zjednotenie formy aj obsahu vybraných noriem ISO do štruktúry "High Level StructureHLS". HLS možno považovať za povinnú osnovu, a tiež totožný text spoločného jadra noriem.
Zjednotená je aj základná terminológia a definície. Cieľom zjednotenia je jednoduchšie integrácie
a chápanie týchto systémov. Vďaka Annexu sa v normách bude objavovať aj požiadavka na
identifikáciu a riadenie rizík: manažment rizík. S týmto prvkom majú potravinárske podniky
dlhoročné skúsenosti. Veď celý systém bezpečnosti potravín založený na princípoch HACCP, či
už podľa Codex alimentarius alebo na základe požiadaviek ISO 22000: 2005, je systémom
identifikácie a riadenia rizika.
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Obrázok 1 Annex SL štruktúra
Cor Groenveld (predseda nadácie pre certifikáciu systémov bezpečnosti potravín, člen
technickej komisie ISO34SC17- pre systémy bezpečnosti potravín, manažér pre oblasť potravín
LRQA) očakáva, že v budúcnosti manažér HACCP bude potrebovať porozumieť aj iným rizikám
organizácie a zhodnotiť aký dopad majú tieto riziká do oblasti bezpečnosti potravín. Výsledkom
môže byť plne integrovaný systém založený na identifikáciu a riadenie rizík, ktorý zahŕňa všetky
rizikové oblasti, ktoré sú kritické pre organizáciu a celý dodávateľsko-odberateľský reťazec.
Technická komisia očakáva vydanie novej revízie v roku 2017. Finálna verzia má vyjsť v roku
2018. Preskúmanie nadväzujúcich štandardov ako je FSSC ju budú taktiež nasledovať.
Zjednotenie noriem môže priniesť jednoduchší spôsob riadenia všetkým manažérom systémov v
potravinárskych podnikoch, najmä tých, ktorí majú zavedených a certifikovaných viac systémov.

Obrázok 1 Znázornenie jednotlivých etáp revízie normy ISO 22000 až po jej vydanie
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ZÁVER
Norma ISO 22000 prináša vďaka štandardizácii procesov:
- zefektívnenie činnosti pri riadení rizík,
- umožňuje jednotlivým výrobcom predávať svoje výrobky prostredníctvom nadnárodných
reťazcov,
- zníži riziko kontaminácie potravín alebo ich znehodnotenie, čím znižuje náklady
organizácie na riešenie prípadných spôsobených škôd, znižuje náklady na znehodnotené
vstupné suroviny,
- redukuje náklady spojené s vážením, balením, ochranou a označovaním,
- zlepší prístup štátnych kontrolných úradov.
Revidovaná norma ISO 22000 bude mať rovnaký formát ako iné systémy manažérstva, ktoré
budú mať identickú štruktúru s bežnými textami, pojmami a definíciami, čo uľahčí jej používanie
organizáciám, ktoré chcú mať certifikovaných niekoľko systémov manažérstva.
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AKTIVITY INFORMAČNÍHO CENTRA BEZPEČNOSTI POTRAVIN
ACTIVITIES INFORMATION CENTRE FOOD SAFETY
Olaf Deutsch
ÚVOD
Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) je součástí Odboru bezpečnosti potravin
Ministerstva zemědělství a je jeho komunikačním centrem. Úkolem ICBP je získávat a třídit
informace z oblasti bezpečnosti potravin, předávat je příslušným institucím a zajišťovat
osvětu pro odborníky a laickou veřejnost. Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a
srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po
konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP
zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace
v ČR. ICBP zajišťuje širokou škálu aktivit, mezi něž patří informování veřejnosti
prostřednictvím webových stránek, vzdělávání dětí předškolního věku i školní mládeže,
publikační činnost a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.
WEBOVÉ STRÁNKY
Informační centrum poskytuje veřejnosti informace především prostřednictvím webových
stránek www.bezpecnostpotravin.cz, www.viscojis.cz a speciálních webových stránek pro
děti a mládež www.viscojis.cz/teens.
www.bezpecnostpotravin.cz
Stránky poskytují komplexní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího
zabezpečení v ČR a zahraničí. Na těchto stránkách jsou zveřejňovány aktuální informace a
tiskové zprávy dozorových orgánů ČR, aktuální týdenní hlášení evropského Systému
rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a aktuality Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA). Uživatelé zde naleznou informace o biopotravinách,
potravinářských přídatných látkách, doplňcích stravy, geneticky modifikovaných potravinách
a krmivech, potravinářskou legislativu a mnohé další.
Zájemci mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail listu, kdy je jim po zaregistrování zasílán
souhrn aktuálních informací v periodicitě, kterou si sami určí; kromě toho mají také možnost
zaregistrovat se k okamžitému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti
zachytily dozorové orgány.
Součástí těchto webových stránek jsou i aplikace slovník „Bezpečnost potravin A-Z“
(slovník aktuálně obsahuje více než 800 hesel a objasňuje základní termíny z problematiky
bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a dalších souvisejících oborů), „Databáze
složení potravin ČR“ (databáze poskytuje výživové údaje zpracované pro téměř 800
potravin a kromě snadného vyhledávání umožňuje také výpočet výživové hodnoty potravin) a
aplikace do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“. Mobilní aplikace obsahuje seznam
povolených přídatných látek v potravinách a umožňuje spotřebitelům zjistit, které látky byly
do výrobku přidány a jakou funkci plní. Uživatelé mohou informace o těchto látkách
vyhledávat jak pomocí E kódů, tak pomocí jejich názvů na obalech potravin.
Pro studenty SŠ a žáky 2. stupně ZŠ jsou na těchto stránkách k dispozici výuková videa a
videokomentáře, pro širokou spotřebitelskou veřejnost pak informační videa a tematické
infografiky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, která zájemci naleznou v samostatné
kategorii Videa.
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www.foodsafety.cz
Anglická verze webových stránek bezpecnostpotravin.cz poskytuje zahraničním
uživatelům informace o fungování systému zajištění bezpečnosti potravin v České republice a
informace z Koordinačního místa (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci
s EFSA, ale i kontakty na organizace, které jsou součástí systému bezpečnosti potravin v ČR.
www.viscojis.cz
Stránky jsou určeny široké veřejnosti a poskytují spotřebitelům především praktické
informace o zdravém stravování a výživě, o bezpečném zacházení s potravinami, o
onemocněních z potravin a jejich prevenci, ale i různá doporučení, např. čeho si všímat při
nákupu potravin a řadu dalších zajímavostí.
www.viscojis.cz/teens
Stránky byly vytvořeny speciálně pro mládež a jsou určeny jak pedagogům, tak žákům
základních škol a středoškolským studentům. Webové stránky fungují jako podpora
výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky a pedagogy 2. stupně ZŠ.
Program vytvořili odborníci na výživu z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jeho cílem
je nabídnout základním školám kvalitní vzdělávací produkt.
Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ je v elektronické formě přístupný na hlavní
stránce webu a dále jsou zde volně dostupné elektronické pracovní sešity pro žáky 6. a 7.
ročníků a pro žáky 8. a 9. ročníků. Pracovní sešity v tištěné formě také ICBP zdarma
distribuuje konkrétním ZŠ.
Webové stránky obsahují celkem asi 200 článků, tematicky a stylově uzpůsobených mládeži.
Články jsou doplněny znalostními testy, ve kterých si studenti mohou ihned ověřit své
znalosti. Pro malé děti je na webu určena kategorie „Pojď se bavit“, která obsahuje tematické
hry.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Pro děti předškolního věku organizuje ICBP výuková hudební představení „Přijede
k nám návštěva“, realizovaná uměleckou dvojicí „Vanda a Standa“. Děti se během
představení dozvědí formou písniček a scének, jak je důležité mýt si před jídlem ruce nebo
umývat pečlivě ovoce a zeleninu, ale i to, že zkažené a plesnivé potraviny se musí vyhodit a
spoustu dalších důležitých informací o správném zacházení s potravinami a zdravé výživě.
Pro žáky 1. stupně ZŠ zajišťuje ICBP výukový program „Jíme zdravě a s chutí“, v jehož
rámci lektoři učí žáky zábavnou a interaktivní formou základům bezpečného zacházení
s potravinami, zdravé výživě, správným stravovacím návykům a prevenci před nemocemi
z potravin.
ICBP organizuje také semináře pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Cílem přednášek je
seznámit žáky a pedagogy s aktivitami a výukovými materiály ICBP a se systémem zajištění
bezpečnosti potravin v ČR. Odborníci přednášejí žákům o problematice zdravé výživy,
základních hygienických a stravovacích návycích a o onemocněních z potravin.
Pro širokou veřejnost ICBP realizuje přednášky a semináře – především jako doprovodné
aktivity na významných potravinářských výstavách rezortu zemědělství jako je Země
živitelka v Českých Budějovicích či Salima v Brně.
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VÝUKOVÉ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY
ICBP nově připravilo pro žáky 1. stupně základních škol výukový program „Jíme zdravě
a s chutí“, který je určen pro použití v interaktivních tabulích a jehož cílem je hravou a
interaktivní formou vysvětlit žákům původ potravin, principy správného stravování a
bezpečného zacházení s potravinami.
Pro studenty středních odborných škol s potravinářským zaměřením a gymnázií ICBP
připravilo nový e-learningový kurz “Výživa ve výchově ke zdraví“, jehož cílem je
proškolit studenty v základních principech hygieny při manipulaci s potravinami a v prevenci
před nemocemi z potravin.
Registrace do výukových interaktivních programů je zdarma.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST A AKCE PRO VEŘEJNOST
ICBP také poskytuje široké veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů – publikací, letáků a
příruček, které jsou v elektronické verzi dostupné na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz
v kategorii Publikace. Označené materiály jsou nabízeny v omezeném množství v tištěné
formě, a to zdarma. Materiály je možné vyzvednout přímo na adrese ICBP MZe nebo zažádat
o jejich zaslání poštou.
Ve výčtu aktivit ICBP nelze nezmínit ani účast zaměstnanců ICBP na Farmářských
slavnostech pro rodiny s dětmi a na Dnech zdraví v regionálních městech ČR. ICBP také ve
spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha každoročně pořádá oblíbenou soutěžní
zábavnou akci s názvem: „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ určenou dětem
mateřských škol, žákům základních škol a rodinám s dětmi.
Kontaktní adresa: Olaf Deutsch, Ministerstvo zemědělství ČR, E-mail: olaf.deutsch@mze.cz
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ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A SPRÁVANIE SA
SPOTREBITEĽOV
HEALTH FOOD SAFETY AND CONSUMER BEHAVIOR
Jozef Golian, Katarína Fašiangová
Abstract: The 'best before' date, that is the recommended last consumption date, is often
confused with the 'use by' date, intended for foods that are highly perishable (such as fresh
meat or dairy products). Recent consumer market surveys in the EU show that only a third of
consumers are able to correctly interpret the meaning of the 'best before' date. While
knowledge of labelling seems to be better in some countries, consumers throughout the EU
have difficulties in understanding the labelling scheme. Food labelling rules have been put in
place to protect consumers and allow them to make informed choices when buying foodstuffs.
Labelling therefore concerns not only the EU agri-food sector and its economic weight, but
also its 500 million consumers. Recently some Member States have proposed to scrap 'best
before' labelling for certain products like coffee, pasta and rice that have a long shelf-life.
This change would help to prevent food waste, which accounts for 90 to 100 million tonnes of
food annually in Europe alone, and this figure is expected to grow.
ÚVOD
Výskyt zdravotných problémov či už neinfekčného alebo infekčného charakteru po
konzumácii vybraných druhov potravín a doplnkov stravy je u nás pomerne zložito
identifikovať. Mnohé problémy, ktoré vznikajú u ľudí nie sú oficiálne liečené a teda nie sú
ani evidované. Mnohé problémy však vznikajú aj dôsledku neinformovanosti spotrebiteľov,
nepoznania vlastností potravín, experimentovania vo výžive, konzumácii potravín do dátume
spotreby či neodôvodnenom vyradení niektorých potravín z jedálneho lístka.
Konzumácia potravín po dátume spotreby, nedodržiavanie doporučených podmienok
skladovania
Do tejto skupiny môžeme zaradiť napr. konzumáciu doma pripravovaných nátierok,
napr. do ktorej bol pridaný žltý olej, konzumácia nesprávne skladovaných výrobkov,
konzumácia tepelne neopracovaných výrobkov a pod. Nedodržiavanie podmienok
skladovania doporučených výrobcom je základom pre vznik viacerých zdravotným
problémov. Ide predovšetkým o hnačky, kŕče v žalúdku, brnenie a černanie jazyka po
konzumácii tatárskej omáčky. Závažným problémom je aj prekročenie odporúčanej spotreby,
napr. spotreba 1 000 ml energetického nápoja namiesto výrobcom odporúčanej dávky max.
500 ml.
DÁTUM MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI A DÁTUM SPOTREBY
Pokiaľ sa spotrebiteľ pri nákupe zaujíma, čo je na etiketách napísané, môže si
všimnúť, že doba, do ktorej má výrobok spotrebovať, býva označená dvomi spôsobmi:
slovami „Dátum spotreby“ a „Dátum minimálnej trvanlivosti“. Obyčajný človek často vôbec
netuší, aký je medzi týmito dátumami rozdiel. Dátum spotreby (DS, anglicky „Use by Date“)
Dátum spotreby sa uvádza slovami „Spotrebujte do ...“. Za týmto výrazom nasleduje buď
samotný dátum, alebo odkaz na miesto, kde sa dátum na štítku alebo obale. Dátum sa uvádza
v predpísanom poradí - deň, mesiac a rok. Ak je potravina označená dobou spotreby, teda
slovami: „Spotrebujte do ...“, musí výrobca na obal doplniť aj údaje o podmienkach
skladovania, ktoré musia byť dodržané. Doba spotreby sa používa pre potraviny, ktoré
podliehajú rýchlo skaze, a musí sa preto rýchlo spotrebované, napr. jogurty a iné mliečne
výrobky, ryby, chladenú hydinu, výrobky studenej kuchyne a pod. Potraviny s uplynulou
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dobou spotreby sa nepovažujú za bezpečné v súlade s čl. 14 ods. 2 až 5 nariadenia (ES) č.
178/2002 a nesmú sa umiestňovať na trh.
DÁTUM MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI
Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT, anglicky „Best before“) sa uvádza slovami
„minimálna trvanlivosť do ...“ ak obsahuje dátum uvedenia dňa a v ostatných prípadoch
„minimálna trvanlivosť do konca ...“. K údajom „minimálna trvanlivosť do ...“ a „minimálna
trvanlivosť do konca ...“ sa pripojí buď samotný dátum, alebo odkaz na miesto, kde sa dátum
na štítku alebo obale. V prípade potreby sa tieto údaje doplnia údajom o nevyhnutných
podmienkach pre uchovanie, ktorých dodržanie umožní zabezpečiť uvedenú trvanlivosť.
DMT sa v nekódovanej podobe v poradí deň, mesiac a rok. Ak je DMT kratší ako 3 mesiace,
stačí uviesť deň a mesiac, ak je DMT dlhší ako 3 mesiace, ale nepresahuje 18 mesiacov, stačí
uviesť mesiac a rok, a ak je DMT dlhší ako 18 mesiacov, stačí uviesť rok. DMT sa väčšinou
označujú potraviny, ktoré sa rýchlo nekazia. Príkladom môžu byť konzervy, sušienky,
čokoláda, nápoje, cestoviny a pod. Potraviny s uplynulou dobou minimálnej trvanlivosti
možno umiestňovať na trh, iba ak sú zdravotne bezpečné a pokiaľ sú po termíne označené a
oddelene umiestnené.
Po ukončení dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca nezaručuje chuťové a výživové
kvality výrobku. Zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť potraviny s uplynulou dobou
minimálnej trvanlivosti preberá predajca. Ak za slovami „Spotrebujte do“ alebo "Minimálna
trvanlivosť do“ nebude nasledovať dátum, musí byť uvedené, kde je tento dátum na obale
vyznačený.
Potraviny, ktoré nemusia byť označené dátumom minimálnej trvanlivosti ani dátumom
spotreby
Existujú potraviny, ktoré nemusia byť označené dátumom minimálnej trvanlivosti ani
dátumom spotreby. Ide o nasledovné potraviny: čerstvé ovocie a zelenina, neupravované
konzumné zemiaky, naklíčené semená, konzumný lieh, liehoviny, ostatné alkoholické nápoje
s obsahom alkoholu nad 10 objemových percent (výnimku tvoria emulzné likéry, víno,
pekárenské a cukrárenské výrobky, ktoré sa spotrebujú do 24 hodín po výrobe, jedlá soľ,
prírodné sladidlá v pevnej forme, neplnené nečokoládové cukrovinky, obsahujúce len cukry
a farbivá a látky určené k aromatizácii, žuvačky, kvasný ocot, limonády, ovocné šťavy
a nektáre, alkoholické nápoje balené v nádobách nad 5 l, ktoré nie sú určené pre bežného
spotrebiteľa a jednotlivé porcie nebalenej zmrzliny.
AKÝM SPÔSOBOM OZNAČOVAŤ
Podľa nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách
spotrebiteľom musia byť všetky údaje, teda aj dátum, pre spotrebiteľa zrozumiteľné, uvedené
na viditeľnom mieste, ľahko čitateľné, nezakryté alebo neprerušené inými údajmi,
nezmazateľné a vyjadrené v nekódovanej forme.
Najčastejšie problémy a priestupky v súvislosti s dátumom spotreby a dátumom minimálnej
trvanlivosti:
- dátum býva prelepovaný cenovkou alebo býva uvedený príliš malým písmom,
- dátum býva vyjadrený napr. vo forme 150316 a spotrebiteľ tak nevie, čo údaj
znamená,
- dátum býva nečitateľný (napr. na hliníkovej fólii, na zvare vrecka, na balení salámy
s kovovou sponou a pod.),
- zlá orientácia v informáciách uvedených na obale v súvislosti s niekoľko jazyčnými
údajmi.
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V tabuľke 1 uvádzame časy uchovávania potravín pri atmosférickom tlaku a pri použití
technológie vákuovania. Tieto časy sú rozdielne u varených a následne schladených potravín,
chladených a mrazených potravín. Spotrebiteľ by mal poznať jednotlivé časy, pretože sú
dôležité tak pre správne skladovanie, ako aj pre znižovanie potravinového odpadu. V tejto
oblasti je potrebná neustála osveta spotrebiteľov a vzdelávanie s cieľom naučiť spotrebiteľov
základné princípy skladovania potravín. Len takto môžeme dosiahnuť vyššie potravinovú
gramotnosť spotrebiteľov.
Tabuľka 1 Doba uchovávania potravín
Čas
uchovávania
pri Čas uchovávania pri použití
atmosférickom tlaku
technológie vákuovania
Chladené potraviny (5±2 oC)
Čerstvé mäso
3- 4 dni
8 – 9 dní
Biele mäso
2 – 3 dni
6 – 9 dní
Celé ryby
1 – 3 dni
4 – 5 dní
Divina
2 – 3 dni
5 – 7 dní
Tepelne spracované produkty
7 – 15 dní
25 – 40 dní
z bravčového mäsa
Krájané bravčové mäso
4 – 6 dní
20 – 25 dní
Mäkký syr
5 – 7 dní
14 – 20 dní
Tvrdý a polotvrdý syr
15 – 20 dní
25 – 60 dní
Zelenina
1 – 3 dni
7 – 10 dní
Ovocie
5 – 7 dní
14 – 20 dní
Uvarené a následne schladené potraviny (5±2 oC)
Pyré a zeleninové polievky
2 – 3 dni
8 – 10 dní
Varené a pečené mäso
2 – 3 dni
10 – 15 dní
Koláče a zákusky
2 – 3 dni
6 – 8 dní
Olej na vyprážanie
10 – 15 dní
25 – 40 dní
Cestoviny a rizoto
3 – 5 dní
6 – 8 dní
Mrazené potraviny (-18±2 oC)
Mäso
4 – 6 mesiacov
15 – 20 mesiacov
Ryby
3 – 4 mesiace
10 – 12 mesiacov
Zverina
8 – 10 mesiacov
18 – 24 mesiacov
POTRAVINOVÁ GRAMOTNOSŤ
V Slovenskej republike sa dlhodobo nevenuje príliš veľká pozornosť komplexnému
pohľadu na potraviny a stravovanie, či už podľa zdravotných alebo bezpečnostných hľadísk.
Spotrebitelia sú nedostatočne informovaní a na zodpovedajúcej úrovni nie sú ani poznatky
všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a gastronomických zariadení. Na
jednej strane chýba ucelený prehľad o poznatkoch spotrebiteľov, na strane druhej chýba
cielená systematická edukácia všetkých vekových skupín, a to vrátane odbornej verejnosti,
ktorá by viedla k dostatočnej potravinovej gramotnosti, teda k takému správaniu sa
spotrebiteľa, ktoré neohrozí zmenu bezpečnosti ním nakupovaných, pôvodne bezpečných
potravín a pozitívne tak ovplyvní zdravie spotrebiteľa (bezpečnosť a nutričná hodnota).
Zároveň doteraz neexistuje zjednotená verejná národná databáza popisujúca bezpečnosť
potravín v SR, ale ani spotrebiteľsky vhodné a presvedčivé webové stránky, ktoré by mali
podporu nielen verejných národných autorít, ale aj ďalších spoločenských organizácií a ktoré
by poskytovali ucelené informácie o potravinách.
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Distribúcia bezpečných potravín je nevyhnutná, tak z hľadiska zdravotného,
sociálneho i hospodárskeho. Je zároveň nevyhnutnou podmienkou vyhovenia požiadavkám
potravinového práva. Vnímanie spotrebiteľov sa síce v súvislosti s nedávnymi krízami
s bezpečnosťou potravín posunulo smerom k vyššej úrovní informovanosti na obaloch
potravín, avšak spotrebitelia v SR stále nevedia s poskytovanými informáciami pracovať
a plne ich využívať. Bezpečnosť potravín je prioritnou otázkou verejného zdravia
a ekonomických aspektov.
Spotrebitelia sa vo svojich úsudkoch musia spoliehať na informácie, ktoré im
poskytuje tretia strana, a to najmä prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, stravovacích
zariadení, ale i odborná verejnosť (lekári - odborníci na výživu, výživoví poradcovia,
odborníci na výrobu potravín a pod.). Vznikajú a šíria sa však aj mnohé nepodložené
a zavádzajúce informácie o potravinách, ktoré často dôveru spotrebiteľov, v oficiálne
poskytované informácie znižujú. Existujú tiež aj úspešné webové stránky zamerané na
zdieľanie informácií o potravinách, nevenujú sa však potravinám v celej šírke, tj. od
zdravotných a výživových benefitov až po úspešné vytváranie tzv. mýtov o potravinách.
Pri zvyšovaní potravinovej gramotnosti musí byť základným cieľom pozdvihnúť
úroveň poznatkov laickej aj odbornej verejnosti týkajúce sa potravín ako zdrojov živín, ale aj
látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie spotrebiteľa. S tým je však nevyhnutné začať
už v útlom veku. Výučba potravinovej gramotnosti by mala byť už súčasťou výučby na
základných školách, taktiež na stredných ako aj vysokých školách. Do zvyšovania
potravinovej gramotnosti je potrebné zapojiť viaceré ministerstvá, predovšetkým Ministerstvo
školstva, mládeže a športu, ktoré môže účinne ovplyvňovať skladbu výučby a garantuje
štandardizáciu nevyhnutnej úrovne poznatkov a schopností potrebných pre získanie
špecializácie pre pracovníkov v potravinárstve, výžive a gastronómii.
Nevyhnutným predpokladom je vytváranie poznatkovej bázy v podobe portálu pre
zber informácií o výživovom a zdravotnom benefite potravín, hodnotení rizík a prínosov
spojených s konzumáciou špecifických potravín, kategórií potravín, vrátane tradičných
potravín, prepojeného s informáciami o nakladaní s potravinami, ich skladovaním a pod.
Tieto informácie by mali byť následne poskytnuté širokej verejnosti, a to zapojením všetkých
zúčastnených subjektov, tj. nielen národných autorít, ale aj nevládnych organizácií,
a samotných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a stravovacích zariadení.
Dlhodobou prioritou sa musí stať ovplyvňovanie ľudského faktora. Je potrebné
vybudovať vedecký a znalostný základ, tj. vnímanie rizík zo strany spotrebiteľov a ich
potrebu informácie vyhľadávať a správne aplikovať. Záruka bezpečnosti potravín a ich
správna konzumácia nespočíva len v bezpečnej výrobe potraviny. Je nevyhnutné nastaviť
komunikáciu v rámci celého potravinového reťazca, a to vrátane koncového bodu, tj.
spotrebiteľa.
Aby sme mohli merať úroveň vzťahov medzi spotrebiteľmi a potravinami, ktoré
konzumujú je potrebné identifikovať indikátory benefitu.
Medzi ne patria: počty
alimentárnych ochorení, vznik úplnej a vyhovujúcej databázy nutričného zloženia potravín,
zníženie rozsahu plytvania s potravinami, vývoj verejného vnímania rizík prostredníctvom
interakcie spotrebiteľov s mäsovo komunikačnými prostriedkami a zainteresovanými
stranami, pochopenie spôsobu, ktorý spotrebiteľa uprednostňuje pri komunikácii rizík
v bežných a krízových situáciách, vývoj príčinných komunikačných stratégií a výpovede
súvisiace s otázkami rizika, sústava účinných komunikačných stratégií voči verejnosti.
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ZÁVER
Správanie sa spotrebiteľov je v každej dobe ovplyvňované viacerými faktormi.
U spotrebiteľov, ktorým finančné možnosti neumožňujú možnosť výberu kvalitnejších
potravín je rozhodujúca ich cena. Pre túto kategóriu spotrebiteľov nie je ani bezpečnosť
potravín prioritou aj keď tá je daná výrobcami a našich podmienkach nie sú s ňou problémy.
Na druhej strane narastá počet spotrebiteľov, ktorí sa dokážu v kvalite a bezpečnosti potravín
orientovať veľmi dobre, vyššia cena takýchto potravín nie je pre nich prekážkou. V ostatnom
období však vo verejnosti rezonujú rozdielne pohľady na kvalitu tých istých potravín
vyrábaných v západnej Európe pre ich trhy a vyrábaných pre východoeurópske trhy. Určenie
kvalitatívnych parametrov, ktoré by rozlišovali potraviny je pomerne zložité a analyticky
ťažko stanoviteľné. Rozdiely len v organoleptických vlastnostiach nemožno považovať za
smerodajné, pretože ich rozlíšiteľnosť spotrebiteľmi sa značne líši nielen v rámci krajín, ale aj
v rámci jednej krajiny. Ak spotrebitelia nedokážu spoľahlivo rozlíšiť tradičné senzorické
vlastnosti potravín a pokrmov, potom len veľmi ťažko dokážu zhodnotiť kvalitatívne
vlastnosti potravín. Preto je potrebné k tejto téme pristupovať individuálne ale zodpovedne
tak, aby sme dokázali spotrebiteľov správne usmerniť a nie ich dezorientovať.
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AKTUÁLNE ZMENY POTRAVINÁRSKEJ LEGISLATÍVY
CURRENT CHANGES IN FOOD LEGISLATION
Jozef Golian, Marek Šnirc, Ľubomír Belej,
Abstract: The new food legislation was approved for the past three years. Regulation
No.1169/2011 on the provision of food information to consumers has entered into force.
Regulation (EU) No. 828/2014 on the requirements for the provision of information to
consumers on the absence or reduced presence of gluten in food was implemented from
20.7.2016. From 13/12/2016's responsibilities under Regulation 1169/2011 indicated on the
labeling of food nutritional data. Regulation (EU) No. 2015/2283 on novel foods comes to
effect from 1.1.2018. Delegated Regulation (EU) 2016/128 regards the specific compositional
and information requirements for food for special medical purposes will come into effect from
22.2.2020.
ÚVOD
Európska potravinárska legislatíva zaznamenala aj za ostané obdobie podstatné zmeny. Do
platnosti vstúpili niektoré nové nariadenia, resp. ich články. Boli pripravené ďalšie nariadenia,
ktoré vstúpia do platnosti v nadchádzajúcom období. Zmeny legislatívy sú dané jednak
požiadavkami praxe, potrebou aktualizovať doterajšie právne predpisy, ako aj novými
vedeckým stanoviskami. A práve takéto stanoviská ako podklad pre tvorbu novej legislatívy
pripravuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).
NARIADENIE (EÚ) Č. 2016/128
Nariadenie v prenesenej právomoci Nariadenie (EÚ) č. 2016/128, ktorým sa doplňuje
Nariadenie (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zvláštne požiadavky týkajúce sa zloženia
a informácií, ktoré sa vzťahujú na potraviny pre zvláštne lekárske účely.
- Nutrične komplexne potraviny sa štandardným zložením, ktoré ak sú požiadavky podľa
pokynov výrobcu, môžu byť jediným zdrojom pre výživu osôb, pre ktoré sú určené.
- Nutrične komplexne potraviny s upraveným nutričným zložením určeným pre chorobu,
poruchu alebo zdravotný stav, ktoré ak sú používané podľa pokynov výrobcov, môžu byť
jediným zdrojom výživy osôb, pre ktoré sú určené.
- Nutrične nekompletné potraviny so štandardným zložením alebo so zložením nutrične
upraveným pre chorobu, poruchu alebo zdravotný stav, ktoré nie sú vhodné ako jediný
zdroj výživy.
Z toho vyplývajú:
- zvláštne požiadavky na informácie o potravinách,
- zvláštne požiadavky na výživové údaje,
- obmedzenia pre používanie výživových a zdravotných tvrdení,
- zvláštne požiadavky na potraviny pre zvláštne lekárske účely vyvinuté tak, aby
vyhovovali výživovým požiadavkám dojčatám,
MONITOROVANIE NIKLU V POTRAVINÁCH
Nikel je kov, ktorý sa na zemskom povrchu bežne vyskytuje. Nikel je prítomný v potravinách
a pitnej vode v dôsledku prírodných a antropogénnych činností. Grécky úrad pre bezpečnosť
potravín požiadal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) o vyhodnotenie
rizika prítomnosti niklu v potravinách, predovšetkým v zelenine, pre ľudské zdravie.
Vedecký panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „panel CONTAM“)
pôsobiaci v rámci EFSA rozhodol o rozšírení posúdenia rizika na pitnú vodu a prijal vedecké
stanovisko k rizikám pre verejné zdravie súvisiacim s prítomnosťou niklu v potravinách a
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pitnej vode. Pokiaľ ide o charakterizáciu rizika chronickej orálnej expozície niklu, v
uvedenom stanovisku bola za kritický účinok určená reprodukčná a vývojová toxicita. Pokiaľ
ide o orálnu expozíciu niklu v prípade ľudí, ktorí sú citliví na nikel, za kritický účinok boli
určené reakcie ako ekzémové sčervenanie pokožky a zhoršovanie alergických reakcií.
Údaje týkajúce sa výskytu niklu v potravinách a pitnej vode boli vyzbierané v 15 rôznych
európskych krajinách. Keďže však 80 % celkových vyzbieraných údajov pochádza z jedného
členského štátu, na overenie výskytu niklu v potravinách v celej Únii by bol potrebný
geograficky rozsiahlejší súbor údajov.
Pokiaľ ide o určité skupiny potravín, ktoré sa podľa vedeckého stanoviska EFSA považujú za
hlavné zdroje expozície prostredníctvom stravy, k dispozícii boli len obmedzené údaje o
výskyte. Vzhľadom na možné budúce opatrenia na zníženie rizík by bolo vhodné získať lepší
prehľad o obsahu niklu v potravinových komoditách patriacich do uvedených skupín potravín.
Členské štáty by s aktívnou pomocou prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a ďalších
zainteresovaných strán mali počas rokov 2016, 2017 a 2018 monitorovať prítomnosť niklu v
potravinách. Monitorovanie by sa malo zamerať na obilniny, výrobky z obilnín, na počiatočnú
dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu, spracované potraviny na báze obilnín na
výživu dojčiat a malých detí, na detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely, ktoré
sú výslovne určené pre dojčatá a malé deti, na potravinové doplnky, strukoviny, rôzne druhy
orechov a olejnaté semená, mlieko a mliečne výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje,
cukor a cukrovinky (vrátane kakaa a čokolády), ovocie, zeleninu a zeleninové výrobky
(vrátane húb), sušené čajové lístky, sušené časti iných rastlín používané na prípravu bylinných
čajov a na lastúrniky. Odber vzoriek by sa mal vykonať v súlade s ustanoveniami nariadenia
Komisie (ES) č. 333/2007 (2) s cieľom zabezpečiť reprezentatívnosť vzoriek šarže, z ktorej sa
vykonal odber vzorky. Vzorky by sa mali analyzovať v takom stave, ako sa predávajú.
Analýza celkového obsahu niklu by sa mala vykonať v súlade s normou EN 13804:2013,
„Požívatiny. Stanovenie prvkov a ich chemických foriem. Všeobecné ustanovenia a
špecifické požiadavky“, prednostne s využitím analytickej metódy založenej na plameňovej
atómovej absorpčnej spektrometrii (FAAS) alebo atómovej absorpčnej spektrometrii s
grafitovou pieckou (GFAAS), optickej emisnej spektrometrii s indukčne viazanou plazmou
(ICP-OES) alebo hmotnostnej spektrometrii s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS).
Členské štáty, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a iné zainteresované strany by mali
úradu EFSA poskytnúť údaje o monitorovaní vyjadrené na základe celkovej hmotnosti spolu s
informáciami v elektronickom formáte predkladania správ, ako stanovil úrad EFSA na účely
ich zhromaždenia do jednej databázy, do 1. októbra 2016, 2017 a 2018. Údaje o výskyte
dostupné z predchádzajúcich rokov, ktoré ešte neboli poskytnuté, by sa mali zaslať rovnakým
spôsobom pri najbližšej príležitosti.
OBSAH TROPÁNOVÝCH ALKALOIDOV V URČITÝCH POTRAVINÁCH NA
BÁZE OBILNÍN PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI
Obsah tropánových alkaloidov upravuje Nariadenie Komisie (EU) č. 2016/239, ktorým sa
mení Nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne limity tropánových alkaloidov
v niektorých obilných príkrmoch pre dojčatá a malé deti. Podľa tohto nariadenia je vhodné
stanoviť maximálny limit pre (-) hyoscyamin a (-) skopolamin v obilných príkrmoch pre
dojčatá a malé deti obsahujúcich proso, cirok, pohánku alebo produkty z nich odvodené.
Vzhľadom k tomu, že z analytických dôvodov nie je vždy možné rozlíšiť anantiomery
hyoscyaminu je vhodné stanoviť maximálny limit pre atropín a skopalamín. Pretože pri
syntéze tropánových alkaloidov v rastlinách vznikajú (-) hyoscyamín a (-) skopalamín, a nie
(+) hyoscyamín, odrážajú výsledky analýzy prítomnosti atropínu v potravinách rastlinného
pôvodu výskyt (-) hyoscyamínu. Nariadením je stanovený maximálny limit pre atropín
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1,0 μ.kg-1 a 1,0 μ.kg-1pre skopalamín pre obilninové príkrmy a ostatné príkrmy určené pre
dojčatá a malé deti obsahujúce proso, cirok, pohánku, alebo produkty z nich odvodené.
PRECHODNÉ OPATRENIA NA UPLATŇOVANIE URČITÝCH USTANOVENÍ
NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 853/2004 A (ES) Č.
854/2004
V uvedených nariadeniach sa stanovujú významné zmeny predpisov a postupov, ktoré majú
dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a príslušné orgány členských štátov.
Aby nevznikali problémy s ich okamžitou účinnosťou prijali sa prechodné opatrenia na
základe aj praktických skúseností z obdobia rokov ich platnosti. Na základe, ktoré sa počas
posledných auditov vykonávaných inšpektormi Generálneho riaditeľstva pre zdravie
a bezpečnosť potravín Komisie získali od príslušných orgánov členských štátov a príslušných
odvetví obchodu s potravinami v Únii, je potrebné zachovať určité opatrenia stanovené
v nariadení (EÚ) č. 1079/2013 až do prijatia trvalých požiadaviek.
V tabuľke 1 uvádzame prehľad prijatých právnych aktov EÚ prijatých v uplynulom
období, ktoré už nadobudli alebo do roku 2020 nadobudnú účinnosť. V tabuľke 2 – 8 sú
charakterizované najvýznamnejšie zmeny vybraných právnych aktov uvedených v tabuľke 1.
Tab. 1 Prehľad prijatých právnych aktov EÚ
Dátum
Právny akt
platnosti
13.12.2014 Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 - pokiaľ sa výrobcovia rozhodli pred uplynutím
päťročného prechodného obdobia uvádzať výživové údaje, musia od tohto
dátumu rešpektovať pravidlá stanovené nariadením (čl. 30 až 35)
11.03.2016 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/239, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.
1881/2006, pokiaľ ide o maximálne limity tropanových alkaloidov v
niektorých obilných príkrmoch pre dojčatá a malé deti
20.07.2016 Nariadenie (EÚ) č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti,
potravinách na zvláštne lekárske účely a náhrade celodennej stravy na
reguláciu hmotnosti a o zrušení smernice….
20.07.2016 Nariadenie (EÚ) č. 828/2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií o
neprítomnosti či zníženom obsahu lepku v potravinách spotrebiteľom
13.12.2016 Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 - pokiaľ výrobcovia k tomuto dátumu
neuvádzali žiadne výživové údaje, musia začať značiť podľa požiadaviek
nariadenia (čl. 9 ods. 1 písm. l) v súvisiacich. s čl. 30 až 35)
01.01.2018 Nariadenie (EÚ) č. 2015/2283 o nových potravinách, o zmene a zrušení…
22.02.2019 Nariadenie v prenesenej právomoci (EÚ) č. 2016/128, ktorým sa doplňuje
nariadenie (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zvláštne požiadavky týkajúce sa
zloženia a informácií, ktoré sa vzťahujú na potraviny pre zvláštne lekárske
účely
22.02.2020 Nariadenie v prenesenej právomoci (EÚ) č. 2016/128, ktorým sa doplňuje
nariadenie (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zvláštne požiadavky týkajúce sa
zloženia a informácií, ktoré sa vzťahujú na potraviny pre zvláštne lekárske
účely

37

Tab. 2 Zmeny v Nariadení Komisie (EÚ) č. 828/2014
Potraviny bez lepku
Potraviny s veľmi nízkym obsahom lepku
najnovšie vykonávacie
Nariadenie Komisie (ES) č.
nariadenie Komisie (EÚ) č.
41/2009 zo dňa 22. januára
828/2014 o požiadavkách na 2009 o zložení a označovaní
poskytovanie informácií o
potravín vhodných pre osoby
neprítomnosti či zníženom
s neznášanlivosťou lepku.
obsahu lepku v potravinách
spotrebiteľom
pôvodné nariadenie Komisie Čl. 2 a 3:
(EÚ) č. 41/2009 o zložení a
definícia „potravina pre
označovaní potravín
osoby s neznášanlivosťou
vhodných pre osoby s
lepku“ a „lepok“
neznášanlivosťou lepku
podmienky pre označovanie

nariadenie (EÚ) č. 609/2013
zo dňa 12. júna 2013 o
potravinách určených pre
dojčatá a malé deti,
potravinách pre zvláštne
lekárske účely a náhrade
celodennej stravy na
reguláciu hmotnosti a o
zrušení vymenovaných
smerníc

„veľmi nízky
obsah lepku“

„bez lepku“

Bod 10 preambuly: „Malo by
byť možné, aby potraviny
obsahujúce zložky, ktoré sú
prirodzene bezlepkové, boli
označené výrazmi
uvádzajúcimi neprítomnosť
lepku, a to v súlade s
ustanoveniami tohto
nariadenia a ak sú splnené
všeobecné podmienky pre
uvádzanie nezavádzajúcich
informácií stanovených v
nariadení (EÚ) č. 1169/2011.
Informácie o potravinách by
hlavne nemali byť
zavádzajúce vyvolávaním
dojmu, že dotknutá potravina
má zvláštne charakteristiky,
pokiaľ všetky podobné
potraviny majú tieto rovnaké
charakteristiky.“
Účinnosť od 20. 07. 2016

Uplatňované od 1. januára
2012

Tab. 3 Uhľovodíky minerálneho oleja
- odporučenie Komisie (EÚ) 2017/84 zo dňa 16. januára 2017 o monitorovaní uhľovodíkov
minerálneho oleja v potravinách a v materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami
- členské štáty by mali v priebehu rokov 2017 a 2018 – s aktívnym prispením PPP, ako aj
výrobcov, spracovateľov a distribútorov materiálov určených pre styk s potravinami a ďalších
zúčastnených strán – monitorovať prítomnosť MOH v potravinách
- monitorovanie by malo zahŕňať živočíšne tuky, chlieb a žemle; jemné pečivo, raňajkové
cereálie, cukrovinky (vrátane čokolády) a kakao, rybie mäso, výrobky z rýb (konzervované
ryby), zrná určená na ľudskú spotrebu, zmrzliny a múčniky, olejnaté semená, cestoviny,
výrobky z obilnín, strukoviny, údeniny, orechy, rastlinné oleje, ako aj materiály určené pre
styk s potravinami používané pre tieto výrobky
- údaje z monitorovania by mali byť pokiaľ možno predložené do 1. októbra 2017 a v ďalšom
roku potom do 1. októbra 2018
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Tab. 4 Zmeny v Nariadení v prenesenej právomoci (EÚ) č. 2016/128
Nariadenie v prenesenej právomoci (EÚ) č.2016/128, ktorým sa doplňuje nariadenie (EÚ) č.
609/2013, pokiaľ ide o zvláštne požiadavky týkajúce sa zloženia a informácií, ktoré sa
vzťahujú na potraviny na zvláštne lekárske účely
- nutrične kompletné potraviny so štandardným zložením, ktoré, - zvláštne požiadavky na
ak sú používané podľa pokynov výrobcu, môžu byť jediným
informácie o potravinách
zdrojom na výživu osôb, pre ktoré sú určené
- nutrične kompletné potraviny s upraveným nutričným zložením - zvláštne požiadavky na
určeným pre chorobu, poruchu alebo zdravotný stav, ktoré, ak
výživové údaje
sú používané podľa pokynov výrobcu, môžu byť jediným
zdrojom výživy osôb, pre ktoré sú určené
- nutrične nekompletné potraviny so štandardným zložením
- obmedzenie pre
alebo so zložením nutrične upraveným pre chorobu, poruchu
používanie výživových a
alebo zdravotný stav, ktoré nie sú vhodné ako jediný zdroj
zdravotných tvrdení
výživy
zvláštne požiadavky na
potraviny na zvláštne
lekárske účely vyvinuté
tak, aby vyhovovali
výživovým požiadavkám
dojčiat
Tab. 5 Uvádzanie výživových údajov
Výživové údaje na 100 g.100 ml-1
Energetická hodnota
kJ/kcal
Tuky
g
z toho
- nasýtené mastné
g
kyseliny
Sacharidy
g
z toho
- cukry
g
Bielkoviny
g
Soľ
g

Výživové údaje na 100 g.100 ml-1

Energetická hodnota
Tuky
z toho
- nasýtené mastné kyseliny
- mononenasýtené mastné
kyseliny (alebo možno tiež
uviesť: monoenové mastné
kyseliny)
- polynenasýtené mastné kyseliny
(alebo možno tiež uviesť:
polyénové mastné kyseliny)
Sacharidy
z toho
- cukry
- polyalkoholy
- škroby
Vláknina
Bielkoviny
Soľ

kJ/kcal
g
g
g

g

g
g
g
g
g
g
g

na 100 g/100 ml % * na 100 g/100 ml % * na
porciu Vitamín (napr. vitamín C) μg/mg % %
Minerálna látka (napr. vápnik) μg/mg % %
* Referenčná hodnota príjmu

Vitamíny a minerálne látky, ktoré môžu byť uvádzané a ich referenčné hodnoty príjmu
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Vitamín A (μg)
Vitamín D (μg)
Vitamín E (mg)
Vitamín K (μg)
Vitamín C (mg)
Tiamín (mg)
Riboflavín (mg)
Niacín (mg)
Vitamín B6 (mg)
Kyselina listová (μg)
Vitamín B12 (μg)
Biotín (μg)
Kyselina pantoténova (mg)
Jód (μg)

Draslík (mg)
Chlór (mg)
Vápnk (mg)
Fosfor (mg)
Horčík (mg)
Železo (mg)
Zinok (mg)
Meď (mg)
Mangán (mg)
Fluór (mg)
Selén (μg)
Chróm (μg)
Molybdén (μg)

800
5
12
75
80
1,1
1,4
16
1,4
200
2,5
50
6
150

2000
800
800
700
375
14
10
1
2
3,5
55
40
50

Tab. 7 Vitamíny a minerálne látky, ktoré môžu byť uvádzané, a ich referenčné hodnoty
príjmu
Vitamín A (μg)
800
Draslík (mg)
2000
Vitamín D (μg)
5
Chlór (mg)
800
Vitamín E (mg)
12
Vápnik (mg)
800
Vitamín K (μg)
75
Fosfor (mg)
700
Vitamín C (mg)
80
Horčík (mg)
375
Tiamín(mg)
1,1
Železo (mg)
14
Riboflavín (mg)
1,4
Zinok (mg)
10
Niacín (mg)
16
Meď (mg)
1
Vitamín B6 (mg)
1,4
Mangán (mg)
2
Kyselina listová (μg)
200
Fluór (mg)
3,5
Vitamín B12 (μg)
2,5
Selén (μg)
55
Biotín (μg)
50
Chróm (μg)
40
Kyselina pantotenová (mg)
6
Molybdén (μg)
50
Jód (μg)
150
Tab. 8 Prípustné odchýlky uvádzania výživových údajov
Výrobky, ktorých výživová hodnota je ovplyvnená
Kontrola
radom faktorov
- Pokyny EK
pri úradných kontrolách sa budú
- akceptovateľné rozdiely medzi nutričnými hodnotami posudzovať akceptovateľné
uvedenými na obale potraviny a hodnotami zistenými pri rozdiely medzi nutričnými
úradných kontrolách
hodnotami uvedenými na obale
- bez ohľadu na spôsob odvodenia údajov o výživovej potraviny a nutričnými
hodnote by mali PPP konať tak, aby zaistili vysoký stupeň hodnotami zistenými pri
presnosti týchto údajov
úradných kontrolách vo vzťahu
- uvedené hodnoty by sa mali približovať priemerným k údajom o živinách alebo k
hodnotám vo viacerých šaržách potravín a nemali by byť nutričnému označovaniu podľa
stanovené na hornej ani dolnej hranici rozmedzia prípustných odchýlok
prípustných odchýlok
stanovených v Pokynoch
- nameraná hodnota by sa mala po celý čas trvanlivosti
pohybovať v rozmedzí prípustných odchýlok od uvedenej
hodnoty
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ZÁVER
Zmeny potravinárskej legislatívy, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2010-2016 sú zamerané
predovšetkým na zvýšenie ochrany a informovanosti spotrebiteľa, na úpravu nových potravín,
na reguláciu požiadaviek na potraviny pre zvláštne lekárske účely ako aj ďalšie právne
úpravy. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov mali dostatočný časový limit na to, aby
sa na novú legislatívu pripravili a aby novú legislatívu v plnom rozsahu aplikovali. Nová
legislatíva je z pohľadu spotrebiteľov veľmi dôležitá, aj keď na druhej strane je ešte viacero
veci, ktoré nová legislatíva dostatočne nerieši. Existujú aj nedostatky v rámci uvádzania
informácií na obaloch pre spotrebiteľov, ako aj v rámci nutričného označovania a mnoho
ďalších podnetov, ktoré bude potrebné v prospech spotrebiteľa v budúcnosti doriešiť.
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FALŠOVANIE POTRAVÍN
FOOD FRAUD
Martin Horváth
Abstract: Food fraud is the intentional and economically motivated adulteration of foods.
Food fraud can be presented as the fraudulent addition of non-authentic substances or removal
or replacement of authentic substances without the purchaser's knowledge for economic
reason. Therefore a crucial task for producers is to develop a system to control such activities
coming from supply chain. This preventive system controlling food fraud is based on
vulnerability assessment of each ingredient. It serves as a further pillar of food safety
management system. The main focus of the system is to develop mitigation strategy to move
vulnerabilities of ingredients to acceptable level. Operational food safety standards as IFS
Food and BRC Global Standard for Food Safety have already included food fraud preventive
tools to prevent or to mitigate consequences related to food fraud as necessary pre-requisite to
protect customers and consumers.
ÚVOD
Falšovanie potravín je úmyselný čin, podvod, ktorého cieľom je ekonomický prospech
predávajúceho. Predstavuje podvodné pridanie nedeklarovaných zložiek, odstránenie alebo
nahradenie pôvodných látok bez vedomia zákazníka alebo spotrebiteľa. Podvody, ktoré sú
spojené s falšovaním potravín, predstavujú významné riziko pre výrobcov potravín z hľadiska
dôvery zákazníka a spotrebiteľa, o čom nás presvedčili nedávne kauzy napr. s konským
mäsom, medom, olivovým olejom a pod. Mnohokrát sa do podozrenia dostanú aj seriózni
výrobcovia, ktorí sa pri „prevalení“ káuz spojených s falšovaním potravín musia rázne
obhajovať. Čo je samozrejme spojené s veľkými nákladmi napr. na testovanie výrobkov,
marketing, stratené príležitosti, krízový manažment a pod. Preto je pre výrobcov dôležité, aby
preventívne analyzovali náchylnosť na falšovanie zložiek potravín, a aby ju znížili na
minimum.
Analýza náchylnosti zložiek potravín na falšovanie je neoddeliteľnou súčasťou
systému manažérstva bezpečnosti potravín, ktorý zahŕňa systém HACCP, zaoberajúci
rizikami náhodnej, nezámernej kontaminácie – fyzikálnej, chemickej a biologickej a systém
TACCP (obrany potravín), zaoberajúci sa rizikami zámernej kontaminácie výrobkov.
Všetky tieto systémy sú preventívne, ale každý systém sa zaoberá špecifickou
problematikou. Účinné fungovanie všetkých troch systémov dáva predpoklad na dobré
fungovanie systému manažérstva bezpečnosti potravín, ako takého. Preventívny systém
založený na odhade rizika pre známe riziká spojené s bezpečnosťou potravín nemožno priamo
využiť na riadenie falšovania potravín. Incidenty spojené s falšovaním potravín je ťažšie
predvídať a odhaľovať. Preto sa v terminológii analýzy falšovania potravín používajú termíny
náchylnosť na falšovanie zložky, suroviny, namiesto riziko. Tento systém pomáha pri
posúdení zložiek potravín, ktoré môžu byť náchylnejšie k podvodom. Výskyt podvodu vždy
závisí na úmyselnom konaní páchateľov, takže výskyt podvodu je veľmi ťažké predvídať.
PRÍKLADY FALŠOVANIA POTRAVÍN
Za falšovanie potravín môžeme považovať nasledovné:
Nahrádzanie
- slnečnicový olej čiastočne nahrádzaný minerálnym olejom
- hydrolyzované bielkoviny z koží pridávané do kravského mlieka
Riedenie
- riedenie výrobkov s použitím nepitnej vody / kontaminovanej vody
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- riedenie olivového oleja potenciálne toxickým olejom čajovníka
Falšovanie kopírovaním
- kópie populárnych potravín
- výroba neprebieha pri prijateľných bezpečnostných zárukách
Neschválené vylepšovanie
- melamín pridaný na zvýšenie obsahu bielkovín v mlieku
- používanie nepovolených prídavných látok (Sudánu v korení)
Výroba na čiernom trhu/krádež/zneužitie
- predaj nadbytočných nenahlásených výrobkov
Nesprávne označenie
- výrobok po DMT, pôvod (nebezpečný pôvod),
- aníz Japanise star – toxická náhrada za Chinese star
- nesprávne označený recyklovaný olej za stolový olej
Zatajenie
- hormóny podávané hydine s cieľom maskovať ochorenie
- dávkovanie škodlivého potravinárskeho farbiva s cieľom zakryť chyby čerstvého ovocia
Rovnako, ako aj hociktorý iný systém manažérstva, aj systém manažmentu falšovania
zložiek potravín, je kontinuálny proces. Začína sa krokom hodnotenia náchylnosti zložky na
falšovanie, ďalej vytvorením a preverením plánu na zmiernenie následkov a následne jeho
zavedením. Systém sa musí pravidelne preskúmavať, rovnako aj v prípade akýchkoľvek
zmien, ktoré by mohli mať vplyv na náchylnosť na falšovanie. Napr. novo identifikované
prímesi pre zložky, zmena dodávateľa zložky, náchylnosť na ekonomické zmeny. Celý proces
hodnotenia sa musí vykonať odznova, aby bola zaistená jeho trvalá účinnosť.
1. KROK: FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA HODNOTENIE
DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC
Zraniteľnosť dodávateľského reťazca súvisí s mierou „riadenia”, ktoré spoločnosti aplikujú v
oblasti prevencie podvodov v rôznych miestach dodávateľského reťazca. Optimálny scenár
s najnižším stupňom zraniteľnosti môže byť opísaný ako jednoduchá zložka priamo od
známeho, dôveryhodného dodávateľa.
STRATÉGIA AUDITU
Tento faktor je určený na opis zraniteľnosti dodávateľského reťazca na falšovanie potravín
pre neprimerané alebo nerozvinuté postupy auditu.
VZŤAH S DODÁVATEĽOM
Tento faktor je založený na auditoch dodávateľov a zameriava sa na aktuálny vzťah s
dodávateľom. Predpokladá sa, že čím bližší je vzťah medzi kupujúcim a dodávateľom, tým
viac informácií a dôvery je medzi nimi.
HISTÓRIA DODÁVATEĽA SÚVISIACA – ZHODA S LEGISLATÍVOU, KVALITA,
BEZPEČNOSŤ
Tento faktor je určený na odhad náchylnosti k podvodnému konaniu zo strany dodávateľa
z dôvodu nedostatočných kontrol. Existuje korelácia medzi schopnosťou dodávateľa pre
riadenie kvality a bezpečnosti potravín a históriou nesúladu s predpismi a potenciálom
umožniť podvodné praktiky.
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NÁCHYĽNOSŤ SYSTÉMU ZABEZPEČENIA KVALITY
Tento faktor je určený na popísanie zraniteľnosti falšovania zložiek na základe
nedostatočných analytických metód a špecifikácií.
FREKVENCIA TESTOVANIA
Tento faktor je určený na opis zraniteľnosti falšovania zložiek na základe zavedenia a
frekvencie laboratórnych skúšok zložiek.
ZVÁŽENIE GEOPOLITICKÝCH VPLYVOV
Tento faktor je určený na opis zraniteľnosti falšovania zložiek na základe nedostatočného
zavedenia systému kontroly potravín zo strany štátnych orgánov.
HISTÓRIA FALŠOVANIA
Tento faktor je určený na opis zraniteľnosti falšovania zložiek na základe histórie nahlásených
podvodov.
EKONOMICKÉ ANOMÁLIE
Tento faktor je určený na opis zraniteľnosti falšovania zložiek na základe ekonomických
anomálií, ktoré sa vyskytujú na trhu. Nižšie ceny, ako trhové sú indikátorom podvodov.
KROK 2: HODNOTENIE POTENCIÁLNYCH ÚČINKOV
Zatiaľ, čo všetky potraviny a zložky potravín môžu mať nejaký potenciál stať sa terčom
podvodov v oblasti potravinárstva, nie všetky z nich majú významný vplyv na verejné
zdravie, ekonomiku a dôveru orgánov štátneho dozoru.
Posúdenie rozsahu možných dopadov je preto nevyhnutnou súčasťou určenia náchylnosti na
falšovanie. Dolu je uvedená metodika na hodnotenie.
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KROK 3: CELKOVÉ URČENIE ZRANITEĽNOSTI
S cieľom uprednostňovať úsilie pri riadení falšovanie zložiek potravín, je dôležité vziať do
úvahy faktory vplývajúce na hodnotenie (krok 1) a potenciálne následky (krok 2).
KROK 4: VYTVORENIE STRATÉGIE NA ZMIERNENIE DOPADOV
Po dokončení určenia zraniteľnosti (krok 3), v ďalšom kroku je dôležité vytvoriť vhodnú
stratégiu zmiernenia dopadov falšovania, presunúť zraniteľnosť na prijateľnú úroveň. Je
potrebné poznamenať, že určenie zraniteľnosti nie je statický proces. Zmeny v niektorých
uvedených faktoroch môžu znamenať potrebu aktualizácie charakterizácie zraniteľnosti.

Celosvetová odpoveď
Príručka GFSI (Global Food Safety Iniative) Guidance document v.7
Zavedenie požiadaviek do schém manažmentu bezpečnosti potravín
Zavedenie opatrení na zmiernenie následkov falšovania
Zavedenie Príručky GFSI v.7
Zavedenie požiadaviek do schém manažmentu bezpečnosti potravín
Zavedenie požiadaviek v manažérskych systémoch spoločností
Certifikácia treťou stranou
Jednotlivé normy zaoberajúce sa bezpečnosťou potravín, ako napr. IFS a BRC v súčasných
svojich vydaniach zaviedli aj požiadavky týkajúce sa falšovania potravín. A to nasledovne:
Požiadavky normy BRC Global Food Safety Standard v.7
Záväzok vrcholového vedenia
1.1.6 Vyššie vedenie spoločnosti zavedie systém zaisťujúci, aby bolo pracovisko informované
z nasledovných oblastí:
 vedeckého a technického vývoja
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 zásad priemyslovej praxe
 nových rizikách autenticity surovín...
Schválenie dodávateľa surovín
3.5.1.1 Spoločnosť vykoná zdokumentované zhodnotenie rizík pre každú surovinu alebo
skupinu surovín... Analýza musí zahŕňať
 kontamináciu alergénmi
 cudzie predmety
 mikrobiologickú kontamináciu
 chemickú kontamináciu
 nahrádzanie a falšovanie
Schválenie dodávateľa surovín
3.5.1.1 Spoločnosť vykoná zdokumentované zhodnotenie rizík pre každú surovinu alebo
skupinu surovín... Analýza musí zahŕňať
 kontamináciu alergénmi
 cudzie predmety
 mikrobiologickú kontamináciu
 chemickú kontamináciu
 nahrádzanie a falšovanie
Požiadavky normy IFS Food v.6
Analýza produktu
5.6.8 Na základe analýzy nebezpečenstiev a hodnotenia súvisiacich rizík a na základe
akýchkoľvek interných alebo externých informácií o rizikách spojených s výrobkom, ktoré
môžu
mať
vplyv na bezpečnosť a / alebo kvality potravín
(vrátane
falšovania a podvodov), je spoločnosť povinná aktualizovať svoj plán kontroly a / alebo prijať
všetky vhodné opatrenia na riadenie vplyvu na hotové výrobky.
Veľmi dobrý nástroj na hodnotenie zraniteľnosti na falšovanie potravín vydala
organizácia SSAFE. Je to nezisková organizácia, ktorá podporuje integritu globálneho
systému potravín. Jej cieľom je vytvoriť bezpečný a robustný globálny systém zásobovania
potravinami, ktorý bude chrániť ľudí, rastlinstvo a zdravie zvierat. Jej členmi sú napr. Cargil,
Danone, Nestle, Coca Cola,...
ZÁVER
Systém na hodnotenie náchylnosti zložiek potravín na falšovanie je preventívnym
systémom na zmiernenie dopadov z falšovania potravín. Na rozdiel o iných systémov sa riadi
historickými dátami spojenými s falšovaním potravín. Je neoddeliteľnou súčasťou systémov
manažérstva bezpečnosti potravín potravinárskych podnikov. Cieľom systému je predísť
alebo zmierniť dopady falšovania potravín na zákazníkov a spotrebiteľov.
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EFSA A ZBER ÚDAJOV O KONTAMINANTOCH V POTRAVINÁCH
EFSA AND THE COLLECTION OF DATA ON CONTAMINANTS IN
FOODS
Milan Kováč, Danka Šalgovičová, Milo Bystrický, Zuzana Bírošová,
EFSA dlhodobo pripravuje systémy zberu a spracovania údajov. Pre prípravu programov
a systém zberu dát vypísala EFSA, v minulých rokoch, viacero výziev na riešenie grantov
pričom SR sa zúčastnila 2 grantov prostredníctvom NPPC/Výskumný ústav potravinársky
(VÚP). Pre odskúšanie funkčnosti poslednej verzie systémov sa úrad rozhodol ich overiť
v praxi, čoho výsledkom bola príprava ročného projektu, ktorý bol vyhlásený pre rok 2017
ako Grant GP/EFSA/DATA/2016/01–GA. Projekt zahŕňa zber dát a realizáciu systémov
kontroly chybovosti údajov v 5 doménach, ktoré pokrývajú oblasť chemických
kontaminantov, rezíduí pesticídov, rezíduí veterinárnych liečiv, zoonóz a mikrobiálnej
rezistencie. Doména spotreby potravín nebude v roku 2017 do projektu zapojená v žiadnom
členskom štáte. Úrad verejného zdravotníctva, ktorý poskytuje dáta do uvedeného systému,
má možnosť sa v tomto roku prihlásiť na samostatný EFSA grant (tzv. EuroMenu).
Na základe vyhodnotenia množstva zasielaných údajov a aktivity jednotlivých členských
krajín v danej oblasti, ktoré sú povinné zasielať uvedené údaje do EFSA, bolo pre projekt
vybraných 5 členských krajín EÚ - Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Cyprus a SR. Projekt
bude pokračovať v roku 2018 s rozšírením o ďalších 5 členských štátov a od roku 2019 by
mali systémom, ktorý bude vyskúšaný v pilotných projektoch, poskytovať dáta všetky členské
štáty. Za koordináciu prípravy a správnosť zasielania dát z jednotlivých domén sú
zodpovedné Národné kontaktné body pre vedeckú a technickú spoluprácu v členskom štáte
(NKB). Na Slovensku je touto funkciou poverený odbor bezpečnosti potravín a výživy
MPRV SR. NKB vytvára v súčasnej dobe konzorcium so spolupracujúcimi organizáciami,
ktorými sú organizácie poskytujúce dáta, zodpovedajúce za ich kvalitu a zasielajúce ich
priamo do EFSA. Podľa pravidiel EFSA spolupracujúce organizácie musia byť organizácie
nominované podľa čl.36. Nariadenia (ES) č.178/2002 EP a RADY. EFSA ukončuje prípravu
grantovej dohody s NKB (za celé konzorcium), ktoré zabezpečilo všetky potrebné podklady
projektu vrátane spolupracujúcich organizácií, ktorými sú VÚP a jednotlivé organizácie
Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ SR).
Doposiaľ formát zasielania dát i termíny zberu dát sú dané EFSA. Dáta aj v súčasnosti za
niektoré domény sú zasielané v tabuľkách EXCEL, niektoré domény expedujú dáta už v
novom programe EFSA Foodex 2 pričom za SR sa jedná len o oblasť chemických
kontaminujúcich látok, ktoré poskytuje do databázy EFSA VÚP. EFSA má v pláne postupne
prejsť na zasielanie všetkých dát elektronicky uvedeným databázovým programom, ktorého
základ je formát požadovaných dát SSD2. Pre SR to predstavuje preklápanie v súčasnosti
používaných programov a databázových súborov do finálneho SSD2 formátu, vrátane
vybudovania kontrolných mechanizmov správnosti zadávaných údajov od popisu potraviny
až po finálny výsledok analýzy. V SSD2 formáte je necelá stovka požadovaných údajov,
ktoré nielen dávajú potravine príslušné identifikačné číslo, ale aj popisujú odber vzorky
a narábanie so vzorkou ako aj všetky údaje súvisiace s uvedenými procesmi. Následne SSD2
formát požaduje presný popis získania analytického výsledku, vrátane validácie a presnosti
analýzy. Riešenie predmetného projektu v podmienkach SR predstavuje dobrú prípravu na
zabezpečenie povinného zberu údajov do databázového systému EFSA, ktorý sa má začať
o dva roky. Vlastný projekt je financovaný z prostriedkov EFSA v rozsahu 50 % nákladov
a zvyšných 50% bude financovaných z rozpočtov spolupracujúcich organizácií.
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PODVODY S POTRAVINAMI A KRMIVAMI A INÉ KAUZY
FOOD FRAUD AND OTHER CASES
Michal Kunštek, Zuzana Bírošová,
Abstract: This article deals with the legal background of food fraud and fight infrastructure
against fraudulent practices related to food and feed in the European Union and Slovak
Republic. Experience of the European Union member states with serious fraudulent practices
gained in last decades led to intensified efforts of the European Commission and the member
states to support the cooperation and administrative assistance between the member states
themselves and between the Commission to make it more effective. Bodies fighting the food
and feed fraud were formed and food fraud network was established in recent years. But no
definition of food fraud still can be found in the European, neither in Slovak legislation. An
implication aiming to fraudulent practices can be found in the Regulation (EC) 178/2002, in
its Article 8 specifically which establishes the legal basis for consumers protection as
a subject of this Regulation, regarding the disposition of making an informed choices and
prevention of fraudulent or deceptive practices, adulteration of food and other practices which
may mislead the consumer.
Keywords: food fraud, food fraud network, national focal point for food fraud, national focal
point for AAC system
INTRODUCTION
Despite the exact definition of term of food fraud has not yet been created and implemented
into any of the European legal acts, the characterisation of different types of food fraud or
fraudulent practices does exist and is in use in both, the verbal form on the meetings of
Working Groups of the European Commission and written form used in systems for
information exchange. Thus in a general terms it is possible to indicate any food fraud
practice as fraudulent or deceptive. For being more specific some other terms are used such as
the adulteration, falsification, counterfeighting. These subcathegories allow making the
distinction between the subjects of deception/fraud based on the fraudulent nature of
the subject. Adulteration covers those fraudulent practices that are related to the change of
qualitative content of food by using the addition of unauthorized or chemical substances or by
the physical influences. Falsification is generally connected with a deliberated, intentional
changing of documentation when a declared content, feature or effect of a food product does
not comply with the factual content and concerns the labelling, information mentioned in
technical documentations or business documentation. Misiterpretation is related to labelling,
business communication or misleading advertisement. Counterfeiting covers the infringement
of intelectual property rights and counterfeiting the pharmaceutical products.
FIGHTING THE FOOD FRAUD AT THE EUROPEAN LEVEL
Legal base for administrative assistance and cooperation between the member states represent
the Articles 34-40 of Regulation (EC) No 882/2004 of official controls. In order to ensure
effective communication between the member states regarding the food fraud cases, the
European Commission decided to establish the Network of Administrative Assistance Liaison
Bodies which consist of Food Fraud Contact Points forming the Food Fraud Network. These
bodies are aimed to improve the capability of competent authorities while combining the
administrative assistance and cooperation duties with detection and prevention of the
violations of food chain rules, including the cross-border violations and potential cases of
food fraud. They also collect the information necessary for further refer a case to investigation
or prosecution. Administrative assistance and cooperation between the member states is being
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done via the IT tool Administrative assistance and cooperation system (AACS) which was
created in 2013 and launched by the European Commission in late 2015 (Commission
implementing decision (EU) 2015/1918 establishing the AACS) in order to ensure effective
cooperation between the member states by fast information exchange decreasign the
administrative load related to cross-border administration. First users of the system have
become the Food Fraud Contact points and system passed through a change in 2016 when the
access was granted to the other administrative assistance and cooperation liaison bodies. In
a present day, Food Fraud Contact points operate with the Food Fraud IT tool of the AACS
and Administrative assistance and cooperation bodies use the IT tool separately from the
Food Fraud Network.

European
Commission

Notifying
Member
State

All Member States

Notified
States

Information
Exchange

Notified
Member State

Fig. 1: Administrative Assistance and Cooperation in the EU. Information exchange between
the member states and general notification to all MS from the European Commission.

NATIONAL FOOD FRAUD NETWORK IN THE SLOVAK REPUBLIC
National Network for Food and Feed Fraud consists of 13 experts from various fields
(veterinary, food sector, public health, customs and police). These experts represent the
competent authorities that cooperate in obtaining the information necessary for the
investigation of a case with Food Fraud and AACS liaison bodies in Slovak Republic.
Liaison Bodies for AAC and FOOD FRAUD in the Slovak Republic
In Slovakia, there operate two liaison bodies working with two particular systems, the IT tools
for information exchange that are following:
 FOOD FRAUD ADMINISTRATIVE ASSISTANCE AND COOPERATION IT TOOL –
State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic (FF AACS) – food/feed
fraud cases
 ADMINISTRATIVE ASSISTANCE AND COOPERATION IT TOOL – Ministry of
Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic (AACS) -
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Liaison bodies are responsible for coordinating work on specific cases, communication with
the European Commission and communication with other liaison bodies in other member
states. They receive the notifications from other member states and process their requests
which usually includes carrying out the investigation, obtaining information (documents,
statements, etc.) from the Competent Authorities in Slovak Republic.
Competent Authorities cooperating with liaison bodies in Slovak Republic:
 Public Health Authority of the Slovak Republic (ÚVZ SR)
 The Central Control and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP)
 Food Research Institute (VÚP)
 Ministry of Interior of the Slovak Republic
 Financial Administration
 Ministry of Justice of the Slovak Republic (Business Register)
Total number of 15 cases was sent to other member states by Slovak Republic as a notifying
country in 2016 from which 5 was created and put into the Food Fraud Administration
Assistance and Cooperation System (FF AACS) and the next 10 was put into the
Administrative Assistance and Cooperation System (AACS). Cases were created and
processed by both the liaison bodies, State Veterinary and Food Administration of the Slovak
Republic and Department of Food Safety and Nutrition at the Ministry of Agriculture and
Rural Development of the Slovak Republic.
Slovak Republic could be found in the role of notified country in 18 cases in 2016 of which 9
have been processed via the FF AACS and 9 via the AACS. The number of notifications
made by the European Commission and addressed also to Slovak Republic in AACS and FF
AACS was 7.
Cases processed by using both of the administration assistance and cooperation systems were
different in their nature and included labelling issues, misleading, adulteration, possible
falsification and unaproved treatment. Reported were both kind of cases regarding the
possible health impact on humans or animals. Focal Points for Food Fraud and AAC dealt
with fraudulent or suspicious practices concenring the food/feed.
As a result of cross-border information exchange, measurements like withdrawal from the
market, making changes in manufacturing formulas or changes in labelling were taken in
2016 based on the administrative assistance and cooperation of the Slovak Republic with the
Food Fraud Focal Points and AAC liaison bodies in other countries of the EU.
Kontaktná adresa: Ing. Michal Kunštek, Ing. Zuzana Bírošová, CSc., Národný kontaktný bod pre vedeckú
a technickú spoluprácu s EFSA, Národný kontaktný bod pre AAC systém v SR, Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Odbor bezpečnosti potravín a výživy, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava. E-mail:
aac_non-fraud@land.gov.sk
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MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
S EVROPSKÝM ÚŘADEM PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (EFSA)
OPPORTUNITIES FOR COOPERATION WITH EUROPEAN FOOD
SAFETY AUTHORITY (EFSA)
Karolína Mikanová, Jitka Götzová, Petr Beneš
Abstract: EFSA enables to develop scientific cooperation through the coordination of
activities, the exchange of information, the development and implementation of joint projects
and the exchange of expertise and best practises in the fields within the Authority´s remit. To
achieve the objectives (food safety, risk assessment), EFSA sets out the basis for creating and
managing European Scientific Networks. The other possibility to cooperate with EFSA is a
scientific cooperation based on the Article 36 of the regulation (EC) No 178/2002. The Focal
Point at the Ministry of Agriculture plays then a key role at national level within scientific
communication and cooperation, incl. providing information and nomination of relevant
experts.
Key words:
EFSA: European Food Safety Authority (European agency funded by the European Union in
2002 in Parma, Italy, that provides independent scientific advice to member national
authorities on existing and emerging risks in food safety)
Focal Point: Focal Points act as an interface between EFSA and national food safety
authorities, research institutes and other stakeholders; and significantly improve scientific
cooperation and networking activities between and among Member States and EFSA
Cooperation in Networks: European Scientific Networks - Working groups of EFSA scientists
and external experts with the required specialisation do preparatory work for assessments.
Networks of Member State organisations share data and insights on specific subjects and
develop harmonised approaches
Cooperation under Article 36: Scientific cooperation under specific criteria based on the
Article 36 of EFSA’s Founding Regulation (EC) No 178/2002
ÚVOD
Úkolem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je poskytovat orgánům EU nezávislá
vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro legislativní a politickou činnost
v oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tato činnost
má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a vysoké
úrovni ochrany zdraví lidí, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního
prostředí.
Česká republika s EFSA intenzivně spolupracuje již od jeho vzniku. Spolupráce samozřejmě
nefunguje pouze na úrovni ministerstev, příp. dalších centrálních orgánů státní správy. Stejně
důležitá je přímá spolupráce celé řady českých institucí (např. participací na řešení
výzkumných projektů), a také vědeckých pracovníků (účastí v odborných pracovních
skupinách, kolokviích a seminářích).
ÚLOHA KOORDINAČNÍHO MÍSTA PRO VĚDECKOU SPOLUPRÁCI (FOCAL
POINT)
Spolupráce mezi EFSA a členskými státy se v uplynulých několika letech výrazně
prohloubila, což vedlo ke zvýšení objemu přenášených informací. Díky tomu členské země
neměly přehled o tom, kdo poskytuje jaká data, kdo s EFSA spolupracuje a také docházelo
k dublování některých aktivit. Proto byl v každé členské zemi vytvořen tzv. „Focal Point“ - v
ČR Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA (dále jen „Koordinační
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místo“) s cílem právě zjednodušit komunikaci s národními úřady pro bezpečnost potravin a
jinými zodpovědnými organizacemi. V ČR zajišťuje činnost Koordinačního místa Odbor
bezpečnosti potravin MZe, a to na základě smlouvy uzavřené mezi Úřadem pro potraviny
MZe a EFSA.
Základním úkolem Koordinačního místa je podporovat zástupce v Poradním sboru EFSA,
zajišťovat výměnu vědeckých informací mezi EFSA a ČR, podporovat zapojení
zainteresovaných organizací do spolupráce s EFSA. Dalším úkolem je zviditelňování poslání
a práce EFSA v ČR a podpora zapojování našich expertů do databáze expertů
spolupracujících s EFSA.
Důležitým nástrojem Koordinačního místa pro rozvíjení spolupráce se stává Platforma pro
výměnu informací (Information Exchange Platform – IEP), která je elektronickým nástrojem
pro shromažďováním dat a dokumentů z jednotlivých členských států. Tato data nejsou
přístupná pouze pro EFSA, ale také pro jednotlivé členské státy mezi sebou. Znamená to, že
si, v případě konkrétní potřeby, zde členský stát může najít a využít data z jiných zemí.
Přístup do aplikace není pochopitelně otevřený všem, je omezen pro členy Poradního sboru
EFSA a zástupce koordinačních míst. Informace jsou tedy určené k oficiálnímu použití.
Zástupci koordinačních míst se pravidelně scházejí za účelem výměny informací a dalšího
rozvoje koordinace, a také spolu průběžně komunikují podle aktuálních potřeb
prostřednictvím e-mailů a webových stránek.
JAKÝM ZPŮSOBEM MOHOU S EFSA SPOLUPRACOVAT ORGANIZACE?
Jak již bylo uvedeno v prvním odstavci, jedním ze základních úkolů EFSA je vytváření sítí,
čímž se rozumí propojování organizací a expertů činných v oblasti bezpečnosti potravin,
zdraví a pohody zvířat a ochrany a zdraví rostlin. Konkrétně je toto propojení realizováno
vzájemnou koordinací vědeckých aktivit, výměnou informací, navrhováním a realizací
společných projektů a sdílením odborných znalostí. V praxi je toto propojení realizováno
dvěma způsoby: jednak zapojením do sítí („networks“) a také tzv. spoluprací podle čl. 36.
SÍTĚ (NETWORKS)
EFSA vytváří sítě organizací zodpovědných za konkrétní agendy k práci na specifických
úkolech, po jejichž vyřešení jsou tyto sítě opět rozpuštěny. Tvoří je organizace členských
států, přičemž jejich členy mohou být, na vyzvání EFSA, i organizace ze zemí mimo EU. Do
sítě jsou organizace jmenovány členy Poradního sboru EFSA. V současnosti existují tyto sítě:
Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví a pohody zvířat
Vědecká síť pro mikrobiologické hodnocení rizik
Vědecká síť pro BSE/TSE
Odborná skupina pro data o výskytu chemických látek
Odborná skupina pro data o spotřebě potravin
Vědecká síť pro nově se objevující rizika
Vědecká síť pro hodnocení rizik z geneticky modifikovaných organismů (GMO)
Vědecká síť pro hodnocení rizik v oblasti zdraví rostlin
Vědecká síť pro monitoring pesticidů
Řídící výbor pro pesticidy
Vědecká síť pro hodnocení rizik nanotechnologií v potravinách a krmivech
Skupina pro řešení sběru dat o zoonózách
Vědecká síť pro sběr dat o reziduích veterinárních léčivých přípravků
Vědecká síť pro materiály přicházející do styku s potravinami
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SPOLUPRÁCE PODLE čl. 36
Jedna z nejdůležitějších aktivit EFSA vycházející z článku 36 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového
práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se
bezpečnosti potravin, je propojení organizací působících v oblastech poslání EFSA. Cílem
tohoto propojení je zejména vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci prostřednictvím
koordinace činností, výměny informací, přípravy a provádění společných projektů, výměny
odborných poznatků a osvědčených postupů.
Pro organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36 vyhlašuje EFSA výzvy k podání návrhů na
řešení projektů v oblasti hodnocení rizik. Řešení těchto projektů se mohou zúčastnit pouze
tyto organizace. K 1. 3. 2016 bylo na seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36
uvedeno více než 400 organizací, z toho 12 z ČR. Možnost spolupráce je otevřená i pro další
instituce, aktualizace seznamu se předpokládá zhruba jednou ročně. Zájem nově projevily
Masarykova univerzita Brno, která je již registrována, případně Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem.
JAK MOHOU S EFSA SPOLUPRACOVAT JEDNOTLIVCI?
Především je potřeba říct, že každý se může do spolupráce s EFSA zapojit buďto sám, nebo
jako odborník nominovaný ČR. Nominace zajišťuje Koordinační místo pro spolupráci
s EFSA a většinou se týkají konkrétních pracovních skupin, příp. sítí, ve kterých jmenovaní
odborníci zastupují kompetentní organizace. Pokud máte zájem zapojit se do činnosti některé
z pracovních skupin nebo sítě Úřadu jako zástupce České republiky, kontaktujte české
Koordinační místo pro spolupráce s EFSA na efsa.focalpoint@mze.cz, které Vám poskytne
informaci o aktuálních možnostech.
Pro nezávislé experty je nejjednodušším způsobem, jak vyjádřit zájem spolupracovat s EFSA,
registrace do databáze expertů, kterou EFSA spustila v červnu 2008. Být v databázi znamená
příležitost zapojit se do projektů řešených v EU, spolupracovat se špičkovými pracovišti
v zahraničí i propagovat výsledky vlastní práce. Česká republika podporuje zapojování
národních expertů do činnosti EFSA. Výzvy podporující k zapsání do databáze jsou
zveřejňovány v odborných periodikách.
Složitější, nicméně mnohem prestižnější cestou spolupráce, je stát se členem jednoho
z vědeckých panelů, případně Vědeckého výboru EFSA. Vědecké panely se skládají z
nezávislých expertů členských států jmenovaných Správní radou na dobu tří let (nejsou to
zaměstnanci EFSA). V současné době existuje 10 vědeckých panelů:
- Vědecký panel pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW)
- Vědecký panel pro biologická rizika (BIOHAZ)
- Vědecký panel pro kontaminanty v potravním řetězci (CONTAM)
- Vědecký panel pro krmivářská aditiva a produkty nebo látky používané ve výživě zvířat
(FEEDAP)
- Vědecký panel pro geneticky modifikované organismy (GMO)
- Vědecký panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA)
- Vědecký panel pro zdraví rostlin (PLH)
- Vědecký panel pro přípravky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR)
- Vědecký panel pro potravinářská aditiva a zdroje nutrientů přidávaných do potravin
(ANS)
- Vědecký panel pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující
a pomocné látky (CEF)
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Vědecký výbor je potom složen z předsedů vědeckých panelů a nezávislých odborníků.
Zodpovídá za koordinaci a jednotu postupu při přípravě vědeckého stanoviska a poskytování
vědeckých stanovisek úřadu.
Odborníci také mohou připomínkovat návrhy vědeckých studií a dalších dokumentů EFSA
v rámci tzv. veřejných konzultací, k nimž jsou pravidelně výstupy EFSA předkládány před
přijetím finální verze.
ZÁVĚR
Česká republika intenzívně spolupracuje s EFSA v oblasti bezpečnosti potravin
prostřednictvím Koordinačního místa pro vědeckou a technickou spolupráci zřízeného při
Ministerstvu zemědělství ČR (tzv. Focal Point). Důležitou úlohu v této spolupráci hraje
začlenění odborných institucí a vědeckých pracovníků. Organizace a její odborní zástupci
mohou s EFSA spolupracovat zapojením do vědeckých sítí nebo dle čl. 36 zakládacího
nařízení 178/2002. Vzájemná komunikace a případná nominace odborníků za ČR probíhá
prostřednictvím Koordinačního místa, které je připraveno se na vzájemné spolupráci podílet
nebo přinejmenším poskytovat zájemcům relevantní informace.
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AKTIVITY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY NA
ÚSEKU BEZPEČNOSTI POTRAVIN V ROCE 2016
ACTIVITIES OF THE STATE VETERINARY ADMINISTRATION
OF THE CZECH REPUBLIC IN THE FIELD OF FOOD SAFETY IN
YEAR 2016
Zbyněk Semerád, Jiří Drápal
Abstrakt: In this article are presented results of some control and supervisory activities of the
State Veterinary Administration of the Czech Republic in the field of food hygiene in the year
2016 and the comparison with previous years. Special attention is payed to slaughterhouse
control results, results of monitoring of micro-organisms causing foodborne diseases and the
evaluation and interpretation of the outcomes of the national monitoring of contaminants and
residues with emphasis on important findings in the year 2016.
Keywords: control activities, zoonotic pathogens, residues and contaminants

ÚVOD
Činnost orgánů veterinární péče na úseku veterinární hygieny zahrnuje zejména ochranu
zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka prostřednictvím potravin
živočišného původu, kontrolu zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a krmiv, asanační
činnost a ochranu území ČR před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů a
krmiv ze zahraničí. Státní veterinární správa (SVS) dozoruje více než 5 000 podniků, které
zpracovávají produkty živočišného původu nebo s nimi manipulují. V dozorovaných
podnicích je, podle hodnocení rizik, stanoven počet kontrol. Dále jsou prováděny
neplánované kontroly také na základě obdržených podnětů. Od roku 2015 k dozorovaným
subjektům přibylo několik tisíc provozoven veřejného stravování, v nichž SVS kontroluje
zacházení se surovinami živočišného původu.

VÝZNAMNÉ KONTROLNÍ AKTIVITY
V oblasti veterinární hygieny byl v roce 2016 celkový počet kontrol 56 100. Plánovaných
kontrol bylo provedeno 27 700. Závady byly zjištěny u 4,4 % z nich. Úřední veterinární lékaři
provedli 28 400 neplánovaných kontrol, z toho se závadou bylo 4,8 % kontrol (3,9 % v roce
2015). Závady se týkaly zejména označování potravin (19 %) a sledovatelnosti potravin
(16 %). V 11 % případů šlo o neplnění informační povinnosti o příchodu zásilky tak, jak
ukládá zákon o potravinách a v 9 % případů se jednalo o nedodržení teplotního řetězce.
V rámci stálého veterinárního dozoru na jatkách bylo v roce 2016 před a po poražení
prohlédnuto úředními veterinárními lékaři celkem 119,3 milionů kusů zvířat (z toho přes 116
milionů představovala drůbež a králíci), což bylo meziročně více než o 2 miliony vyšší číslo.
Jako nevhodné pro lidskou spotřebu bylo na základě zjištění při prohlídce vyřazeno cca
1,6 milionu kusů zvířat (1,3 %). V tabulce č. 1 jsou uvedeny počty prohlédnutých hlavních
druhů jatečných zvířat a výsledky jejich posouzení za rok 2015 a rok 2016.
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Tabulka č. 1 Porovnání počtu prohlédnutých hlavních druhů jatečných zvířat a počet
nepoživatelných kusů v letech 2015 a 2016 v České republice
Jatečná zvířata
Skot
Prasata
Drůbež hrabavá
Drůbež vodní
Králíci

Počet
prohlédnutých
2015
250 068

4 525

Počet
prohlédnutých
2016
260 553

2 545 523

8 559

2 463 070

12 487

110 535 466

1 403 139

112 748 862

1 521 606

3 086 492

57 571

3 187 611

57 805

550 365

1 032

653 890

1 521

Nepoživatelné
2015

Nepoživatelné
2016
4 533

V rámci monitoringu původců zoonóz byly odebírány vzorky na jatkách u jatečně
upravených těl skotu a prasat ke stanovení Salmonella spp., shigatoxin produkujících E.coli,
u brojlerů Salmonella spp., Campylobacter spp. a komenzální E.coli a enzymy produkujících
E.coli a dále u krůt ke stanovení Salmonella spp. Odebírány byly též vzorky drůbežího masa
v maloobchodní síti pro účely vyšetření na enzymy produkujících E.coli.
Na přítomnost Salmonella spp. byla odebírána kůže z krku u kuřat a krůt. U skotu a prasat
byly prováděny stěry z jatečně upravených těl pomocí abrazivní houbičky. Výsledky
vyšetření za rok 2016 uvádí tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 Výsledky monitoringu Salmonella spp. u jatečných zvířat za rok 2016 v České
republice.
Jatečná zvířata
Skot
Prasata
Kuřata
Krůty
Celkem

Počet pozitivních
nálezů

Počet vzorků
2892
4943
1190
270
6975

Pozitivní vzorky (%)
9
22
74
3
87

0,31%
0,45%
6,22%
1,11%

Nejčastější zjištění salmonel je již řadu let u brojlerů. Výsledky vyšetření u drůbeže
prokazují, po loňském nepříznivém roce, pokles počtu pozitivních nálezů salmonel u brojlerů
a krůt, ale z hlediska delší časové řady je klesající tendence pouze u krůt (viz graf č. 1).
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Graf č. 1

Trendy výskytu Salmonella spp. u jatečně upravených těl brojlerů a krůt v letech
2009 – 2016 v České republice.

Na přítomnost původce zoonóz Campylobacter spp. byla na jatkách odebírána slepá střeva
brojlerů. Z 237 vzorků slepých střev odebraných v roce 2016 byl kampylobakter zjištěn u
57 % vzorků. Nejčastěji byl v případě pozitivních vzorků zjišťován Campylobacter coli (50 %
vzorků) a Campylobacter jejuni (49 % vzorků). Z hlediska delší časové řady nelze hodnotit
prevalenci kampylobakterů, jako uspokojivou (viz graf č. 2).

Graf č. 2

Trendy výskytu Campylobacter spp. ve slepých střevech brojlerů v letech 2008
– 2016 v České republice.

V rámci národního plánu monitoringu reziduí a kontaminantů (cizorodých látek) bylo
v roce 2016 provedeno celkem 72 405 vyšetření vzorků krmiv, biologických vzorků od
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živých hospodářských zvířat, surovin a potravin živočišného původu. Plánovaných vyšetření
bylo provedeno 70 640 a výsledků nevyhovujících příslušným limitům bylo 79, což je
0,11 %. Cíleným odběrem vzorků po zjištění nevyhovujících vyšetření, nebo v případě
podezření, bylo dále zjištěno 16 nevyhovujících hodnot reziduí a kontaminantů. Četnost
nadlimitních hodnot reziduí a kontaminantů ve vzorcích je poměrně nízká. Z hlediska
dlouhodobých trendů spíše klesá, nebo se řadu let drží pod 0,5 %. Některá zjištění však
musíme považovat za závažná. Jde především o rezidua antimikrobík u individuálně léčených
zvířat především u prasnic a dojnic v důsledku nedodržení ochranné lhůty a nesprávného
dávkování léku ve vazbě na hmotnost zvířete. Také přítomnost reziduí nepovolené
malachitové zeleně a její leukoformy (MG/LMG) u lososovitých ryb (pstruhů, sivenů) bývá
poměrně častým zjištěním. Překročení, v současné době Evropskou komisí navrženého
rozhodovacího limitu (RPA) - 2 µg/kg, bývá jen ojedinělé. Měřitelné hodnoty MG/LMG
svědčí o neustálém buď nepovoleném používání v chovech ryb nebo o přetrvávající zátěži
prostředí touto látkou, která se dříve hojně používala. Stejně tak za závažné musíme pokládat
kontaminaci hospodářských zvířat polychlorovanými bifenyly (PCB), jako důsledek
nedostatečně provedených sanací starých stájí a odstranění všech nátěrových hmot s obsahem
PCB, dříve používaných do barev a některých stavebních hmot. O tom, že některé přírodní
oblasti jsou dosud zatíženy PCB (bývalé vojenské prostory, průmyslové areály, skládky aj.)
svědčí kontaminace prasat divokých těmito látkami. Pro kontrolu bezpečnosti potravin
provádí SVS sledování radionuklidů u volně žijící zvěře. V některých oblastech Národního
parku Šumava a v Novohradských horách je stále jako důsledek havárie reaktoru
v Černobylské jaderné elektrárně zvýšena hladina cesia (kumulovaná radioaktivita Cs137
a Cs134) nad hodnotu 600 Bq.kg-1. Za roky 2014 – 2016 bylo provedeno vyšetření 614 prasat
divokých. Překroční limitu bylo prokázáno u 47,2 % kusů. Významným zdrojem cesia jsou
houby, kde se chemické prvky včetně cesia kumulují. V případě prasat divokých je to
především jelenka obecná (Elaphomyces), kterou prasata s oblibou vyrývají ze země.

ZÁVĚR
Aktivity Státní veterinární správy České republiky jsou vymezeny veterinárním zákonem
(zákon č. 166/1999 Sb.) a souvisejícími předpisy, zákonem o potravinách (zákon č. 110/1997
Sb.) a řadou dalších zákonných a podzákonných norem včetně přímo použitelné legislativy
Evropské unie. Význam kontrolních akcí a soustavného dozoru veterinární správy na úseku
hygieny potravin živočišného původu podtrhují výsledky, které vedou k převážně zvyšující se
důvěře spotřebitelů v produkci zdravotně nezávadných potravin. Po nevyhovujících
výsledcích u vyšetřovaných vzorků následuje rychlé uplatnění veterinárních opatření
vedoucích k ochraně spotřebitele a postihu původce prokázaného nepříznivého zjištění.
Kontaktní adresa: MVDr. Zbyněk Semerád, Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, Slezská
100/7, 120 56 Praha 2 Česká republika; e-mail: z.semerad@svscr.cz
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SEKCIA 2: Mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín

PROBLEMATIKA VYBRANÝCH BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ VE
VZTAHU K BEZPEČNOSTI POTRAVIN
PROBLEMS OF SELECTED BACTERIAL INFECTIONS RELATED TO
FOOD SAFETY
Jan Bardoň
Abstract: Most of the food-borne outbreaks reported in European countries were caused by
bacterial agents, in particular Salmonella. Meat and meat products represent an important
segment of the food chain of the majority of consumers in the Czech Republic. One of the
main tasks of laboratory testing in this area is health safety of food and raw materials used in
their production. The paper presents 7-year trends in results of analyses of meat and meat
products focused on the bacteria Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli and staphylococcal enterotoxins. Presented is an overview of
microbiology findings in meat and meat product samples analyzed in the years 2010 to 2016
in the SVI (State Veterinary Institute) Olomouc. Bacteria of the genus Salmonella were
detected in 2.4% and non-compliance findings of Listeria monocytogenes in 1.5% of the
tested samples. In case of coagulase-positive staphylococci, non-compliance findings were
seen in 0.3% of the tested samples. In Escherichia coli, a total of 3.7% of samples were
considered substandard.
Keywords: food safety, food-borne infections, meat and meat products, foodborne pathogens,
laboratory analysis, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli.
ÚVOD
Alimentární infekce jsou velkým problémem veřejného zdravotnictví na celém světě.
Většina alimentárních epidemií v Evropě je způsobena bakteriemi, zejména Salmonella spp.
Tento problém se nevyhýbá ani rozvinutým zemím Evropy, ČR nevyjímaje. Podle poslední
zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA - European Food Safety Authority)
bylo v roce 2016 v EU oficiálně evidováno 4 362 alimentárních epidemií. Alimentární infekce
v tomto roce postihly 45 874 lidí, z nichž bylo pro těžký průběh 3 892 hospitalizováno a
17 zemřelo. Za významný zdroj alimentárních infekcí člověka je považováno maso a masné
výrobky, které představují vhodný substrát pro přežívání a množení řady bakterií. Vedle
původců kažení masa mohou být přítomny i bakterie a toxiny schopné vyvolávat u člověka
alimentární infekce a intoxikace. Z epidemiologického hlediska hraje svou roli také fakt, že
maso a masné výrobky jsou neodmyslitelnou součástí jídelníčku většiny lidí.
MATERIÁL A METODIKA
Za období 2010 a 2016 bylo na SVÚ Olomouc doručeno k mikrobiologickému
vyšetření celkem 108 811 vzorků masa a masných výrobků. Mikrobiologické analýzy byly
zaměřené na vybrané bakterie, které mohou negativně ovlivňovat bezpečnost potravin, a to:
Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus a Escherichia coli.
Mikrobiologické analýzy zaměřené na výše uvedená mikrobiální agens byly prováděny
v souladu s příslušnými normami, které dokumentuje tabulka č. 1. Vyhodnocení výsledků
laboratorních analýz zaměřených na sledované mikroorganismy bylo prováděno
podle Nařízením Komise č. 2073/2005 v platném znění a ČSN 56 9609 (Pravidla správné
hygienické a výrobní praxe – mikrobiologická kritéria pro potraviny).
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Tabulka 1 Metody použité při mikrobiologickém vyšetření masa a masných výrobků
Sledovaný parametr
Salmonella spp.
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Escherichia coli

Použitá analytická metoda
ČSN EN ISO 6579
ČSN EN ISO 11290-1,2
ČSN EN ISO 6888-2
ČSN ISO 16649-2

VÝSLEDKY
Salmonella spp.: V letech 2010 až 2016 bylo na SVÚ Olomouc vyšetřeno celkem
59 410 vzorků masa a masných výrobků na průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella.
Z tohoto souboru bylo 2,4 % pozitivních. Většina salmonel byla izolována z drůbežího masa a
polotovarů. Z hlediska diagnostikovaných sérovarů u drůbežího masa byl patrný významný
podíl Salmonella Infantis.
Listeria monocytogenes: V hodnoceném období bylo vyšetřeno celkem 36 274 vzorků
se zaměřením na průkaz a počty Listeria monocytogenes. Nevyhovující nález byl zjištěn u
1,5 % vzorků.
Staphylococcus aureus: Prevalence nevyhovujících nálezu S. aureus u sledovaných
komodit byla v období let 2010 až 2016 nízká, z celkem vyšetřených 752 vzorků to bylo
pouze 0,3 % nevyhovujících.
Escherichia coli: Ve sledovaném období bylo vyšetřeno celkem 12 375 vzorků se
zaměřením na E. coli. Nevyhovující nález byl zjištěn u 3,7 %
Výsledky mikrobiologického vyšetření masa a masných výrobků podle jednotlivých
let v rámci sledovaného období dokumentují tabulky 2 – 5.
Tabulka 2 Nevyhovující nálezy Salmonella spp. v letech 2010 – 2016

Salmonella spp.
N
n%

Počty vyšetřených vzorků a nevyhovující mikrobiologické nálezy v %
podle let
2010
9 815
1,1

2011
9 616
0,8

2012
8 186
2,3

2013
8 277
3,3

2014
9 111
3,6

2015
7 730
4

2016 Celkem
6 675 59 410
2,5
2,4

Tabulka 3 Nevyhovující nálezy Listeria monocytogenes v letech 2010 – 2016

Listeria
monocytogenes
N
n%

Počty vyšetřených vzorků a nevyhovující mikrobiologické nálezy v %
podle let
2010
7 252
1,6

2011
5 508
1,1

2012
4 470
1,1
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2013
4 886
1,2

2014
4 034
2,9

2015
5 050
1,1

2016 Celkem
5 074 36 274
1,7
1,5

Tabulka 4 Nevyhovující mikrobiologické nálezy KPS v letech 2010 – 2016
Koaguláza
pozitivní
stafylokoky
N
n%

Počty vyšetřených vzorků a nevyhovující mikrobiologické nálezy v %
podle let
2010
131
0

2011
98
1

2012
52
1,9

2013
38
0

2014
114
0

2015
175
0

2016 Celkem
144
752
0
0,3

Tabulka 5 - Nevyhovující mikrobiologické nálezy E. coli v letech 2010 – 2016

Escherichia coli
N
n%

Počty vyšetřených vzorků a nevyhovující mikrobiologické nálezy v %
podle let
2010
2 052
4,1

2011
1 757
3,1

2012
1 935
4

2013
1 685
2,3

2014
1 680
5,8

2015
1 606
3,5

2016 Celkem
1 660 12 375
3,3
3,7
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MIKROBIOLOGICKÁ BEZPEČNOSŤ SUŠENÝCH MLIEK PRE DETSKÚ
VÝŽIVU
MICROBIOLOGICAL SAFETY OF POWDERED MILK FOR INFANT
FORMULA
Ľubomír Lopašovský, Lucia Zeleňáková, Simona Kunová, Alica Bobková,
Miroslava Kačániová, Katarína Tináková, Eva Barátová, Gabriela Švecová
Abstract: Maternal milk is the best form of nutrition for infants. However, in cases where breast
feeding is not possible, inappropriate or inadequate, infant milk mixtures are used to replace of
maternal milk. They are available in powder and liquid form. However, current manufacturing
processes are unable to produce a sterile dried infant formula. Consumption of powdered infant
formula contaminated with pathogenic microorganisms can cause serious illnesses. Cronobacter
sakazakii and Salmonella spp. are dangerous pathogenic bacteria that pose a risk to health. There
were examined 168 samples of dried infant formula in years 2013 – 2015. All samples were
without presence of Cronobacter, Salmonella and Listeria monocytogenes.
Key words: baby food, microbiological safety, Cronobacter sakazakii, Salmonella spp.
PREHĽAD LITERATÚRY
Podľa Smernice komisie 2006/141/ES je počiatočná dojčenská výživa potravina, ktorá je
určená na osobitné výživové účely dojčiat počas prvých mesiacov života a vyhovuje
požiadavkám na výživu pre takéto dojčatá až do podávania príslušnej doplnkovej výživy.
Následná dojčenská výživa je potravina určená na osobitné výživové účely pre dojčatá, vtedy,
keď sa zavedie príslušná doplnková výživa, a reprezentuje základný tekutý prvok pri postupne
rôznorodejšej strave takýchto dojčiat.
V situáciách, keď matka nemá dostatok vlastného mlieka na to, aby zabezpečila dennú
nutričnú potrebu dieťaťa, je potrebné zabezpečiť náhradu vo forme darovaného mlieka alebo
produktov počiatočnej dojčenskej výživy (Dokoupilová, 2009, Kent a Doherty, 2014). Hoci
dojčenie zabezpečuje optimálnu rovnováhu živín potrebných pre rast a vývoj a ľudské mlieko je
prvou voľbou pre dojčatá, dojčenská mliečna sušená zmes hrá dôležitú úlohu vtedy, ak dojčenie
nie je možné alebo dostačujúce. Dojčenské mliečne zmesi sú účinnou náhradou a sú
formulované tak, aby napodobňovali nutričné zloženie materského mlieka (Lönnerdal, 2012).
Zloženie sušenej dojčenskej mliečnej výživy je prísne regulované a každý výrobca je
povinný dodržiavať pokyny stanovené kontrolnými orgánmi (Forsythe, 2005). Všetky základné
zložky (sacharidy, proteíny a lipidy) majú stanovené minimálne a maximálne hodnoty (Kent et
al., 2015). Je zakázané používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ošetrenie kvôli možnému
zhoršeniu organoleptických vlastností produktu (CAC, 2007; FAO, 2007).
Stanovený obsah každej živiny musí byť dodržaný po celú dobu minimálnej trvanlivosti
výrobku (Akers a Groh-Wargo, 2005). Alergia na mlieko je najčastejším typom alergie na jedlo v
ranom detstve a postihuje 2 až 3 % detí. Príznaky spojené s potravinovou alergiou môžu zahŕňať
reakcie spojené s imunoglobulínom E (IgE) a non-IgE reakcie (ako napr. ezofagitída). Za hlavnú
príčinu alergickej reakcie sa považujú proteíny mlieka (Català-Clariana, 2013).
Infekcie vyvolané rodom Cronobacter predstavujú veľké zdravotné riziko najmä u dojčiat,
predovšetkým u novorodencov a až 40 – 80 % prípadov môže mať fatálne následky Tento
mikroorganizmus spôsobuje najmä meningitídu, septikémiu a enteritídu a u infikovaných
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jedincov sa vyskytuje v krvi, kostnej dreni a mozgovomiechovom moku (Jason, 2012).
Cronobacter spp. taktiež spôsobuje aj prípady nekrotizujúcej enterokolitídy, ktorá postihuje
okolo 2 až 5 % nedonosených detí a je tiež častou príčinou gastrointestinálnych porúch
u novorodencov (Hunter et al., 2008).
Netyfoidná Salmonella enterica, ktorá kontaminuje sušenú dojčenskú výživu, je
významnou príčinou ochorení u dojčiat a detí do jedného roka života Do dojčenskej výživy sa
dostáva v dôsledku kontaminácie použitých prísad, ktoré neboli dostatočne tepelne ošetrené alebo
sa kontaminovali v prostredí po tepelnom ošetrení Dojčenské mliečne zmesi sa môžu
salmonelami kontaminovať už počas prípravy a manipulácie doma, ale aj v nemocničnom
prostredí. Kontaminácia môže nastať nielen v dôsledku znečisteného prostredia, ale môžu ju
spôsobiť aj osoby, ktoré s výživou prichádzajú do kontaktu. Preto sa vyžaduje prísne
dodržiavanie hygienických postupov, ako sú umývanie rúk s použitím mydla, čistenie
pracovných povrchov a pomôcok (FAO, 2007). Infekcie vyvolané Salmonella najčastejšie
postihujú deti do jedného roka života (Jones et al., 2006).
Baktérie Salmonella sa väčšinou dostávajú do dojčenskej výživy v dôsledku kontaminácie
použitých prísad, ktoré neboli dostatočne tepelne ošetrené alebo sa kontaminovali v prostredí po
tepelnom ošetrení (Boehmer et al., 2009). Dojčenské mliečne zmesi sa môžu salmonelami
kontaminovať už počas prípravy a manipulácie doma, ale aj v nemocničnom prostredí.
Kontaminácia môže nastať nielen v dôsledku znečisteného prostredia, ale môžu ju spôsobiť aj
osoby, ktoré s výživou prichádzajú do kontaktu. Preto sa vyžaduje prísne dodržiavanie
hygienických postupov, ako sú umývanie rúk s použitím mydla, čistenie pracovných povrchov
a pomôcok. Skladovanie mliečnych zmesi by sa malo realizovať pri teplote pod 5 °C, ktorá
zastaví rast a rozmnožovanie baktérií S. enterica. Baktérie rodu Salmonella sú považované za
biologické nebezpečenstvo v dojčenských mliečnych zmesiach (FAO/WHO, 2006).
Tab. 1 Kritériá bezpečnosti potravín (Nariadenie komisie (ES) č. 2073/2005)
Kategória potravín

Mikroorganizmy

Plán odberu
vzoriek
N

Sušená počiatočná
dojčenská výživa
a sušené dietetické
potraviny na osobitné
medicínske účely
určené pre dojčatá
mladšie ako šesť
mesiacov
Potraviny určené na
priamu spotrebu
určené pre dojčatá
a potraviny na
osobitné medicínske
účely
Sušená počiatočná
dojčenská výživa
a sušené dietetické
potraviny určené pre
dojčatá mladšie ako

Salmonella

c

30

0

Listeria
monocytogenes

10

0

Cronobacter
sakazakii

30

0

Limity
m

M

Analytická
referenčná
metóda
EN/ISO 6579

produkty uvedené
na trh počas ich
uchovateľnosti

Neprítomnos
ť v 25 g

EN/ISO
11 290-1

produkty uvedené
na trh počas ich
uchovateľnosti

Neprítomnos
ť v 10 g

ISO/TS 22964

produkty uvedené
na trh počas ich
uchovateľnosti

Neprítomnos
ť
v 25 g
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Stupeň. v ktorom
sa uplatňuje
kritérium

šesť mesiacov

Za potenciálne prítomnú vo všetkých surových potravinách a prísadách sa považuje aj
Listeria monocytogenes. Spôsobuje ochorenie listeriózu, ktorá má mnoho foriem. Minimálna
aktivita vody pre jej rast je 0,92. Ak sa listéria nachádza v sušenom mlieku, je schopná v ňom
prežívať niekoľko týždňov a dokonca aj mesiacov. L. monocytogenes sa ničí pri záhreve na 70 °C
počas dvoch minút a účinnou je tiež HTST (Hot temperature short time) pasterizácia mlieka na
teplotu 71,7 °C počas 15 sekúnd (Páleníková, 2013).
Stafylokoky sa môžu vyskytovať i v materskom mlieku v dôsledku kontaminácie pokožky,
prsníka, ale aj nosovej dutiny matiek. K nárastu môže prispieť aj nesprávna manipulácia
s mliekom, pritom sa môže vytvoriť termostabilný enterotoxín, ktorý dokáže prežiť pasterizáciu.
Infekcie spôsobené stafylokokmi sa liečia antibiotikami. Pred opätovným začatím podávania
materského mlieka po vyliečení infekcie matky by mali byť odobraté aspoň 2 – 3 vzorky, ktoré
by mali byť negatívne (Lawrence a Lawrence, 2010).
Ďalším významným mikroorganizmom je Escherichia coli, ktorá u dojčiat nepredstavuje
významné nebezpečenstvo. Hoci boli zaznamenané i prípady prípady infekcií vyvolaných
výživou kontaminovanou E. coli, táto problematika zatiaľ zostáva predmetom intenzívneho
výskumu (Tsai et al., 2012).
METODIKA PRÁCE
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre sme v rokoch
2013 – 2015 odobrali a vyšetrili 92 vzoriek sušenej počiatočnej detskej výživy a 76 vzoriek
sušenej následnej detskej výživy, teda spolu 168 vzoriek (graf 1).

Graf 1 Počet vyšetrených vzoriek
Mikrobiologické vyšetrenia na dôkaz prítomnosti baktérií rodu Salmonella, dôkaz
Cronobacter sakazakii a dokaz baktérie Listeria monocytogenes boli vykonané v akreditovaných
laboratóriách RÚVZ Nitra podľa príslušných STN noriem:
- Dôkaz baktérie Salmonella podľa STN EN ISO 6579,
- Dôkaz Cronobacter sakazakii ISO/DTS 22964,
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-

Dôkaz baktérie Listeria monocytogenes STN EN ISO 11 290 -1.

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA
Mliečne zmesi sú vynikajúcimi médiami pre rozmnožovanie baktérií, z toho vyplýva, že
všetky patogény, ktoré prežili spracovanie, sa môžu rýchlo rozmnožovať, ak dôjde k rehydratácii
(Agostoni et al., 2004). Boli v nich identifikované mikroorganizmy, ktoré sú primárne spojené s
kontamináciou, a to: Cronobacter spp., Salmonella enteritidis, Enterobacter agglomerans,
Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter koseri, Citrobacter freundii, Klebsiella oxytoca,
Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Serratia spp., Acinetobacter spp., Bacillus cereus,
Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes a
Staphylococcus spp. Za najrizikovejšie patogény v sušenej dojčenskej výžive sa považujú
Cronobacter spp. a Salmonella enterica, pretože títo pôvodcovia vyvolávajú ťažké ochorenia,
ktoré sa môžu končiť až smrťou (WHO, 2007).
V zmysle uvedeného, ako aj v zmysle stanoveného cieľa sme za obdobie 3 rokov vyšetrili
168 vzoriek počiatočnej a následnej detskej výživy. Výsledky, ktoré sme analýzou zistili sú
uvedené v tab. 2.
Tab. 2 Prehľad izolácií zisťovaných mikroorganizmov
Počet vzoriek detskej
Počet vzoriek detskej
Rok
Ukazovateľ
mliečnej výživy počiatočnej mliečnej výživy následnej
Cronobacter
vyšetrených
vyšetrených
Salmonella
pozitívnych
pozitívnych
Listeria
pätica
kus
pätica
kus
monocytogenes
2013
0
32
0
0
20
0
2014
0
30
0
0
27
0
2015
0
30
0
0
29
0
Všetky vzorky sušenej počiatočnej a následnej detskej výživy vyšetrené v rokoch
2013 –
2015 boli negatívne. Teda ani v jednej zo vzoriek sa nepotvrdila prítomnosť patogénov z rodov
Cronobacter a Salmonella, ani druh Listeria monocytogenes, ktoré predstavujú vážne riziko pre
zdravie dojčiat. V posledných rokoch počty vyšetrovaných vzoriek počiatočnej mliečnej výživy
klesajú, kým na druhej strane narastá počet vzoriek následnej mliečnej výživy.
Páleníková (2013) poukazuje na možnosť kontaminácie sušených mliečnych zmesí, ktoré
boli pripravené vo fľašiach vo forme obnoveného mlieka a skladované 21 hodín pred použitím
pri chladničkovej teplote. Vo vzorkách zistila prítomnosť koliformných baktérií, ale nevylučuje,
že vzorka mohla byť kontaminovaná sekundárne v dôsledku nesprávnej manipulácie, ale tiež
rekontamináciou vysterilizovanej fľaše. Z týchto výsledkov môžeme usúdiť, aká dôležitá je
príprava mliečnej zmesi tesne pred podávaním dojčatám.
V roku 2014 bolo Orgánmi verejného zdravotníctva SR v rámci úradnej kontroly potravín
vyšetrených 420 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti na mliečnom základe, ktoré pochádzali
zo siete lekárni a predajní na prítomnosť Cronobacter sakazakii, Escherichia coli, Salmonella
spp., Staphylococcus aureus a Listeria monocytogenes. Všetky odobraté a vyšetrené vzorky
vyhovovali kritériám bezpečnosti v sledovaných ukazovateľoch (Viacročný národný plán úradnej
kontroly potravín, 2014).
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Vědecký výbor pro potraviny (2006) uvádza, že v Kanade boli vykonané štúdie sušenej
počiatočnej dojčenskej výživy, pričom Cronobacter sakazakii bol potvrdený v 0 – 12 % vzoriek.
Štúdie, ktoré sa uskutočnili neskôr na 141 vzorkách z 35 krajín však už preukazovali prítomnosť
baktérií z čeľade Enterobacteriaceae u viac než polovice vyšetrovaných vzoriek, pričom až
v 14 % vzoriek bol dokázaný C. sakazakii.
Ďalšie ohnisko infekcie vyvolanej C. sakazakii sa potvrdilo v roku 2004 vo Francúzsku, kde
z celkovo hlásených deviatich prípadov dva prípady skončili úmrtím. Pri vyšetrovaní sa
potvrdilo, že všetky deti boli kŕmené hypoalergénnym sušeným mliekom. Úroveň kontaminácie
bola v rozmedzí od 1 do 10 KTJ.100 g-1 (Coignard et al., 2006).
Van Acker et al. (2001) popísali 12 prípadov nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov,
ktorá vypukla v roku 1998. U šiestich z dvanástich pacientov bol potvrdený
C. sakazakii, a preukázalo sa, že 10 z 12 pacientov boli kŕmení orálne sušenou mliečnou výživou
pre osobitné lekárske účely.
ZÁVER
Mikroorganizmy, ako sú Salmonella spp., Cronobacter sakazakii a Listeria monocytogenes
predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zdravie novorodencov a malých detí, ale prípady výskytu
týchto patogénov v sušenej detskej mliečnej výžive sú zriedkavé. Potvrdili to i naše výsledky,
kedy všetkých 168 vzoriek sušenej počiatočnej a následnej detskej výživy vyšetrené v rokoch
2013 – 2015 bolo negatívnych. Ani v jedenej vzorke sa nepotvrdila prítomnosť patogénov
z rodov Cronobacter a Salmonella, ani druh Listeria monocytogenes. Napriek tomu je veľmi
dôležité zabezpečovať kontroly u výrobcov detskej výživy a zaistiť potrebné vzdelanie a školenia
pracovníkov, zdravotníckeho personálu a opatrovateľov detí, pokiaľ ide o manipuláciu
a skladovanie sušenej počiatočnej a následnej detskej výživy, aby sa predišlo kontaminácii, ktorá
by mohla mať fatálne následky. Taktiež je veľmi dôležité dodržiavanie hygienických podmienok
pri príprave takejto výživy.
Najvhodnejším spôsobom prípravy je pripraviť zmes tesne pred kŕmením, pretože pri
skladovaní v chladničke môže dôjsť k sekundárnej kontaminácií. Všeobecne platí, že použitie
vody s teplotou 70 °C za účelom rekonštituovania sušenej mliečnej zmesi výrazne znižuje riziko
vzniku infekcie.
Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť príprave sušených
mliečnych zmesí, dodržiavať požadovanú úroveň hygieny, používať dostatočne teplú vodu,
zabezpečiť rýchle ochladenie zmesi po príprave a čo v najkratšom čase ju podávať deťom a takto
predchádzať vzniku nebezpečných infekcií.
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PREHĽAD DIAGNOSTIKY VYBRANÝCH PÔVODCOV ZOONÓZ VO
VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE A SÚVISIACICH OCHORENÍ
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
OVERVIEW OF THE DIAGNOSTICS OF SELECTED ZOONOTIC
AGENTS IN LABORATORIES OF THE PUBLIC HEALTH
AUTHORITIES
AND RELATED DISEASES IN THE SLOVAK REPUBLIC
Zuzana Sirotná, Danka Šimonyiová, Anna Gičová, Monika Dräxlerová, Lucia
Dinčáková
Abstract: Food-borne zoonotic diseases are a significant and widespread global problem. In
the European Union, over 45 000 human cases were reported in the year 2015, but the real
number is likely to be much higher. To protect consumers from food-borne zoonoses, the
European Union has adopted an integrated system for the monitoring and collection of
information on zoonoses. The aim of the article is to give an overview of the evolution of
zoonoses in Slovakia in the years 2010-2015 and present the discussion regarding the results
of microbiological analyses of food samples for the presence of zoonotic agents in the
laboratories of the Public Health Authorities between 2014-2016.
Key words: Food-borne zoonotic diseases, EFSA, ECDC, surveillance, campylobacteriosis,
salmonelosis, listeriosis, yersionosis, shiga-producing Escherichia coli
ÚVOD
Zoonózy sú vážnym celosvetovým problémom. Postihujú značnú časť populácie, sú
ekonomicky nákladné, a preto prevencia na ich elimináciu sa kladie medzi priority
v systémoch a stratégiách bezpečnosti potravín.
MONITORING ZOONÓZ A ICH PÔVODCOV
Za účelom jednotného systému zberu, analýzy a šírenia údajov o výskyte zoonóz a ich
pôvodcov a monitorovania výskytu ochorení sú prijaté európske a národné legislatívne
predpisy a pre rýchlu výmenu informácií sú zriadené národné a medzinárodné systémy
hlásení.
Európsky systém pre monitoring pôvodcov zoonóz je organizovaný a riadený Európskym
úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). EÚ prevádzkuje systém rýchleho varovania medzi
jednotlivými členskými štátmi (RASFF), ktorý eliminuje riziká spojené s potenciálne
nebezpečnými potravinami. Okrem toho spolupracuje so Svetovou zdravotníckou
organizáciou (WHO) v rámci výstražného systému Siete medzinárodných orgánov pre
bezpečnosť potravín (INFOSAN). Túto sieť tvoria národné kontaktné miesta vo viac ako
160 krajinách, ktoré na miestnej úrovni distribuujú informácie WHO o individuálnych
prípadoch týkajúcich sa bezpečnosti potravín.
ECDC zbiera údaje o zoonózach a prostredníctvom Európskeho systému dohľadu
analyzuje a interpretuje údaje z krajín EÚ týkajúce sa jednotlivých ochorení. Od roku 2007 sú
údaje o humánnych ochoreniach sprostredkované prostredníctvom systému The European
Surveillance System (TESSy). V Slovenskej republike je pre hlásenie infekčných ochorení
zriadený národný epidemiologický informačný systém EPIS.
V rámci dohľadu nad ochoreniami prenášanými potravinami a vodou sa sledujú prioritné
ochorenia a celý rad ďalších ochorení podľa epidemiologickej situácie. Prioritnými
ochoreniami, ktoré sa monitorujú, sú salmonelóza, kampylobakterióza, VTEC (verocytotoxín
- produkujúce Escherichia coli), listerióza, yersinióza a shigelóza.
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EPIDEMIOLÓGIA ALIMENTÁRNYCH OCHORENÍ VO SVETE
Podľa správy Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) o zoonózach z
novembra 2016, alimentárne ochorenia v roku 2015 postihli v štátoch Európskej únie (EÚ)
45 874 ľudí (o 209 ochorení viac ako v roku 2014) v 4 362 epidémiách (17 % pokles oproti
roku 2014), vyžiadali si hospitalizáciu 3 892 pacientov a spôsobili 17 úmrtí (o 10 menej ako
v roku 2014).
Kampylobakterióza je najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ so stúpajúcim trendom od
roku 2005 (229 213 hlásených ochorení v roku 2015). Táto skutočnosť sa dá čiastočne
vysvetliť aj zlepšením surveillance a diagnostiky kampylobakteriózy v niektorých členských
štátov EÚ v posledných rokoch. Z potravín je najviac kontaminované hydinové mäso (46,7 %
pozitívnych nálezov z 6 707 vyšetrených vzoriek čerstvého mäsa z broilerov).
Od roku 2008 pokračuje klesajúci trend salmonelóz (94 625 hlásených ochorení v roku
2015), avšak stúpa počet ochorení vyvolaných Salmonella ser. enteridis oproti predošlým
rokom, kedy dominovala Salmonella ser. typhimurium. Za uvedenými sérotypmi nasleduje
monofázická Salmonella ser. typhimurium 1,4,[5],12:i a Salmonella ser. infantis. Z potravín
bolo najviac kontaminovaných vzoriek mletého mäsa a hydinového mäsa.
Napriek výraznému vzostupnému trendu od roku 2008, sa počet listerióz v roku 2015
stabilizoval (2 206 hlásených ochorení) a v potravinách na priamu konzumáciu Listeria
monocytogenes zriedkavo prekročila legislatívny limit. Z potravín boli najviac kontaminované
ryby a mliečne výrobky, hlavne mäkké syry.
Počet potvrdených ochorení vyvolaných verocytotoxín-produkujúcich Escherichia coli
(VTEC) v roku 2015 bol 5 901 (8 úmrtí). Najčastejším sérotypom bol O157 (41,7 %),
nasledovali sérotypy O26, O103, O91, O145, O146 a O128.
Čo sa týka yersinióz, toto ochorenie má v EÚ dlhodobo klesajúci trend. V roku 2015 bolo
hlásených 7 202 ochorení a najviac kontaminované bolo bravčové mäso (ECDC 2016).
ZOONÓZY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
V rámci surveillance zoonóz sa odbory epidemiológie, hygieny výživy a bezpečnosti
potravín v spolupráci s laboratórnymi zložkami vo verejnom zdravotníctve zaoberajú
skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí a realizujú
sa programy na ochranu a zlepšenie zdravia v tejto oblasti. V súčinnosti so Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou sa monitoruje výskyt pôvodcov zoonóz v Slovenskej
republike a navrhujú sa opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu pôvodcov uvedených
ochorení. Za účelom prevencie sa cielene sledujú pôvodcovia zoonóz v potravinách, vo vode
a v prostredí v rámci úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru, ako aj v rámci
programov a projektov verejného zdravotníctva.
Dôležitú úlohu v monitoringu pôvodcov zoonóz majú mikrobiologické laboratóriá vo
verejnom zdravotníctve. Hlavnou stratégiou je zabezpečiť štandardnú cielenú diagnostiku
podľa usmernení európskych referenčných laboratórií za účelom eliminácie možného
zdravotného rizika a zisťovania faktorov prenosu pri výskyte nákaz.
Údaje o vybraných infekčných ochoreniach prenosných zo zvierat na ľudí hlásených v SR
v rokoch 2010-2015 sú uvedené v obr. 1.
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Obr. č. 1 Vývoj salmonelóz (A), kampylobakterióz (B) a ochorení vyvolaných enteropatogénnymi E. coli (C,
ľavé stĺpce) a Listeria sp. (C, pravé stĺpce) v rokoch 2010-2015.

DIAGNOSTIKA PÔVODCOV ZOONÓZ VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE
Vyšetrenia vzoriek potravín a vôd na prítomnosť pôvodcov zoonóz v laboratóriách úradov
verejného zdravotníctva sú realizované prevažne štandardnými kultivačnými metódami v
súlade s aktuálnymi STN, EN a ISO štandardmi. V rýchlej diagnostike medzi inovatívne a
progresívne metódy patria metódy molekulárnej biológie, ktoré na základe detekcie
špecifického génu umožňujú veľmi presnú identifikáciu daného druhu, kmeňa, či sérotypu
sledovaných mikroorganizmov.
Laboratória, ktoré sú národnými referenčnými centrami v rámci verejného zdravotníctva,
majú zavedenú diagnostiku významných pôvodcov zoonóz v zmysle usmernení európskych
referenčných laboratórií. Kvalita práce laboratórií je preverovaná účasťou v medzinárodných
programoch a projektoch a v medzinárodnej a národnej kontrole kvality výkonu skúšok.
Laboratóriá vo verejnom zdravotníctve sú akreditované, pracujú v systéme kvality
akreditovanom Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa STN EN ISO/IEC
17025:2005.
V laboratóriách verejného zdravotníctva sa monitorujú pôvodcovia zoonóz a iných
ochorení najmä v rámci výkonu úradnej kontroly potravín, šetrenia epidémií, štátneho
zdravotného dozoru, programov a projektov verejného zdravotníctva v potravinách, vode,
ovzduší a v prostredí.
V roku 2015 bolo na pracoviskách mikrobiológie životného prostredia vo verejnom
zdravotníctve mikrobiologicky vyšetrených 119 298 vzoriek životného prostredia.
Z uvedeného počtu vzoriek bolo analyzovaných 16 318 potravín a 20 003 vôd, čo je približne
rovnaký počet vyšetrených vzoriek od roku 2012 (pri miernom poklese počtu vyšetrených
potravín).
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Tab. 1 Počty vzoriek potravín vyšetrených laboratóriami verejného zdravotníctva na prítomnosť významných
pôvodcov zoonóz a počet pozitívnych vzoriek.
rok

2014
2015
2016

Salmonella Salmonella sp. Campylobacter
počet
sp. počet
sp. počet
pozitívnych
vyšetrených
vyšetrených
vzoriek
vzoriek
vzoriek
11603
10778
11148

28
12
6

996
879
894

Campylobacter
Listeria
Listeria
sp. počet
monocytogene monocytogenes
pozitívnych
počet
s počty
vzoriek
pozitívnych
vyšetrených
vzoriek
vzoriek
1
1807
15
0
1332
8
0
1426
1

Escherichia
coli počet
vyšetrených
vzoriek

Escherichia
coli počet
pozitívnych
vzoriek

3878
2803
2764

186
132
81

DISKUSIA
V rokoch 2014-2016 bolo v laboratóriách verejného zdravotníctva vyšetrených 33 529
vzoriek potravín na prítomnosť Salmonella sp., pričom pozitívnych bolo 46 vzoriek. Pozitívne
nálezy boli zistené vo vzorkách bylinných čajov, zákuskoch, vajciach, mäsových
polotovaroch a v hotových jedlách. Z počtu 2 769 vzoriek potravín, vyšetrených cielene na
prítomnosť Campylobacter sp., bola jedna pozitívna vzorka (tepelne opracovaný bravčový
výrobok). Na prítomnosť Listeria monocytogenes bolo v uvedenom období vyšetrených 4 565
vzoriek potravín s 24 pozitívnymi nálezmi v zeleninových a majonézových šalátoch.
Escherichia coli bola cielene analyzovaná v 9 445 vzorkách potravín, so zameraním na
patogénne sérotypy, pričom bolo pozitívnych 399 vzoriek. Najviac kontaminovaných vzoriek
bolo medzi komoditami: syry zo surového mlieka, hotové pokrmy a polotovary, cukrárenské
a lahôdkarské výrobky. Významný počet kontaminovaných vzoriek týmto mikroorganizmom
bol zaznamenaný v bylinných a ovocných čajoch a ovocných a zeleninových šťavách.
ZÁVER
Každoročne je v laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených okolo 16 000
vzoriek potravín a v prípade zistenia porušenia bezpečnosti potraviny sa vykonáva náprava
v rámci kompetencií príslušných regionálnych úradov.
Hoci z počtu vzoriek potravín vyšetrených na prítomnosť najčastejších pôvodcov zoonóz
v rokoch 2014-2016 nie je počet pozitívnych nálezov alarmujúci, cielené vyšetrovanie má
svoj význam z hľadiska ochrany verejného zdravia. Vzhľadom na stúpajúci trend ochorení,
predovšetkým salmonelóz a kampylobakterióz v Slovenskej republike, je nevyhnutné zamerať
sa najmä na rizikové potraviny a dôsledné šetrenie epidémií.
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EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY VÝSKYTU VÍRUSOVEJ HEPATITÍDY
TYPU A NA SLOVENSKU V ROKOCH 2001 – 2016
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF VIRAL HEPATITIS A OUTBREAKS
IN SLOVAKIA DURING THE PERIOD 2001 – 2016
Lucia Zeleňáková, Ľubomír Lopašovský, Simona Kunová, Mária Hurajová
Abstract: The aim of the study was to describe the epidemiological aspects of viral hepatitis
A outbreaks in Slovakia during the period 2001 – 2016. The analysis of individual epidemic
factors was in interest: total prevalence, age and gender distribution, geographical location
and seasonality of infectious disease, mechanisms and factors of transmission, preventive and
repressive measures. Viral hepatitis A (B15) belongs to the diseases with the highest
morbidity in Slovakia. For the period 2001 ‒ 2016 were reported 15 145 viral hepatitis A
cases in human. The five-year Slovakia-trend (2012 ‒ 2016) showed a statistically significant
increase of viral hepatitis A (124, 204, 739, 911, 1333 reported cases). Most diseases were
reported in 2010 with the number 1457 (26.78 morbidity/100 000 inhabitants). Hepatitis A
virus (HAV) was usually transmitted in the risk group of people (children, gypsies,
unemployed) by the faecal-oral route, either through person-to-person contact or ingestion of
contaminated food or water. The best prevention is active immunization by vaccines as well
as appropriate socio-hygienic conditions for life.
Key words: viral hepatitis A, foodborne disease, epidemiological aspects, hygiene, EPIS
PREHĽAD LITERATÚRY
Alimentárne ochorenia predstavujú širokú škálu ochorení, najčastejšie črevných
infekcií, ktoré sa prenášajú fekálno-orálnym prenosom. V krajinách s nízkou hygienickou
úrovňou, ale aj v krajinách s vysokou rozvojovou úrovňou predstavujú podľa údajov WHO
závažný zdravotný problém. Vo vyspelých krajinách sú najčastejšími alimentárnymi
ochoreniami salmonelóza a kampylobakterióza, ktoré sa vyskytujú v potravinách. Medzi
alimentárne ochorenia, vyskytujúce sa prevažne v oblastiach s nižšou životnou úrovňou patrí
vírusová hepatitída typu A (Zeleňáková et al., 2012). Hepatitída je zápalové ochorenie pečene
spôsobujúce poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Často sa v hovorovej reči tento
termín zamieňa slovom "žltačka". Najčastejším pôvodcom hepatitídy sú vírusy. Ak vírus
napáda hlavne pečeň, nazývame ho primárne hepatotropný vírus (napr. vírusy HAV, HBV,
HCV, HDV, HEV) (Oltman, 2009).
Hepatitída môže prebiehať v dvoch základných formách – akútne a chronicky
(Motarjemi et al., 2014):
 Akútna – akútny priebeh je charakterizovaný rýchlym začiatkom s výraznými
komplikáciami. Choroba obvykle po dvoch mesiacoch ustupuje alebo výnimočne vedie
k zlyhaniu funkcie pečene.
 Chronická – táto forma hepatitídy vzniká najčastejšie prechodom z akútneho ochorenia.
Predstavuje veľké riziko vzniku zdĺhavého ochorenia poškodzujúceho pečeň. Vírusová
hepatitída B a C dokáže viesť až k rakovine pečene
Osobitosti vírusovej hepatitídy typu A
Z hľadiska výskytu je hlásených asi 1,4 milióna prípadov ročne na celom svete.
Predpokladaný výskyt je však asi 3- až 10-násobne vyšší (Domínguez et al., 2008). Vírusová
hepatitída A (VHA) je zápalové ochorenie pečene, ktoré je vyvolané primárne hepatotropným
(pečeň poškodzujúcim) vírusom (hepatovírus). Zdrojom nákazy je chorý človek, ktorý
vylučuje vírus stolicou 1 ˗˗ 2 týždne pred začiatkom ochorenia a 1 ˗˗ 4 týždne po objavení sa
klinických príznakov ochorenia (Rajčáni a Čiampor, 2006).
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Inkubačná doba je zvyčajne 4 týždne (15 – 45 dní). Vírusy potrebujú na množenie
hostiteľa, nie sú schopné rásť (alebo produkovať toxíny) v potravinách. Ale môžu byť
extrémne nákazlivé, niekedy môže stačiť menej ako 10 častíc na spôsobenie choroby po
konzumácii vírusmi kontaminovanej potraviny alebo vody (Wareing et al., 2010). U
hepatitídy A sú časté (najmä u malých detí) anikterické (bez žltého sfarbenia pokožky, očí) a
inaparentné formy (bez zjavných klinických príznakov alebo ťažkostí). U nich sa obyčajne
infekcia prejavuje únavou, horúčkou, hnačkami a zvracaním, samotný ikterus (žltačka) je
častejší u dospelých. Obdobie žltačky trvá 3 ˗˗ 4 týždne a ustupuje spontánne. Dôležitým
príznakom hepatitídy je nechutenstvo, ktoré sa vyskytuje aj pri anikterickej forme infekcie
(Havlík, 2005). Pečeň býva zdurená. Zvýšené hladiny žlčových farbív majú za následok
ikterus rôzneho stupňa. Moč je tmavý, stolica svetlejšia. V ojedinelých prípadoch môže
infekcia vírusom hepatitídy A viesť k takzvanej fulminantnej forme, kedy dôjde k akútnemu
zlyhaniu pečene (pečeňová kóma), ktorá končí smrťou (fatálne). Je častejšia pri infekcii
starších jedincov alebo u pacientov so zníženou imunitnou odpoveďou (Wiesman, 2009).
V rámci diagnostiky a zdravotného dohľadu sa na základe rozhodnutia epidemiológov
sledujú v ambulanciách všeobecných lekárov kontakty s chorými na hepatitídu. Pri podozrení
na VHA sa realizujú v ambulancií nasledujúce základné vyšetrenia: vyšetrenie moču,
biochemické vyšetrenie – bilirubín celkový, konjugovaný, AST, ALT a sérologické
vyšetrenie – anti-HAV a lgG. Postexpozičná profylaxia sa realizuje prednostne aktívnou
imunizáciou (Zachou et al. 2017).
Liečba akútnej infekčnej hepatitídy typu A sa vykonáva v nemocnici na infekčnom
oddelení, nakoľko nemožno predpokladať jej vývoj a môže hroziť riziko zlyhania pečene.
Terapia je symptomatická (pokoj na lôžku, diéta – odporúča sa prevažne sacharidová strava,
dočasne vylúčiť mastné jedlá, alkohol, kofeín a pod.). Môžu sa podávať vitamíny skupiny B,
vitamín C a K. Medikamentózna liečba využíva hepatoprotektívne (látky na podporu funkcie
pečene). V závažných prípadoch s rizikom rozvoja pečeňovej kómy je opodstatnené aj
podávanie kortikosteroidov (Schreter, 2000; Hluchová, 2007).
Tab. 1 Charakteristika rôznych typov infekčných vírusových hepatitíd (vlastné spracovanie)
typ

RNA/DNA

Spôsob prenosu

Závažnosť

Chronicita

A

RNA

fekálno-orálny

zväčša bez následkov

nie

B

DNA

pohlavný styk, krv,
telesné tekutiny

môže vyvolať rakovinu pečene

áno

C

RNA

hlavne infikovaná
krv

môže spôsobiť cirhózu alebo
rakovinu

áno
áno
nie

D

RNA

krvou

defektný vírus; v kombinácii s
typom B: ťažká hepatitída,
rakovina

E

RNA

fekálno-orálny

vzácny výskyt

parenterálny

krajiny 3 sveta

G

Nový epidemiologický informačný systém verejného zdravotníctva (EPIS) zaviedol na
Slovensku Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Systém bol vytvorený
z prostriedkov prístupového fondu PHARE v rámci projektu Posilnenie surveillance
a kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike (URL 1).
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Systém EPIS prostredníctvom internetu umožňuje hlásiť rôzne infekčné ochorenia
nielen pracovníkom RÚVZ, ale aj autorizovaným praktickým lekárom a laboratórnym
pracovníkom. Tým sa rapídne urýchľuje prenos informácií a prijímanie opatrení na
zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. V rámci systému sú všetky zložky navzájom prepojené
a tým zabezpečujú rýchlu vzájomnú informovanosť nielen autorizovaných odborníkov, ale aj
verejnosti o aktuálnej epidemiologickej spolupráci (URL2).
Cieľom práce bolo popísať zmeny v epidemiológii vírusovej hepatitídy typu A na
Slovensku za ostatných 16 rokov.
METODIKA PRÁCE
V zmysle stanoveného cieľa sme sa zamerali na analýzu hlásených prípadov vírusovej
hepatitídy typu A v Slovenskej republike v diapazóne 2001 až 2016 vo vzťahu k vybraným
znakom: geografický výskyt; vek, pohlavie, povolanie chorých; sezonalita výskytu nákazy;
ohniská nákazy a opatreniach v nich. K analýze epidemiologického výskytu bolo žiaduce
sústrediť faktografický materiál, ktorý bol získaný z nasledovných informačných prameňov:
 Vedecká a odborná literatúra dostupná v tlačenej, ako aj elektronickej forme
z bibliografickej databázy Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre.
 Epidemiologický informačný systém (EPIS) na Slovensku.
 Výročné správy o činnosti úradov verejného zdravotníctva v SR podľa jednotlivých
odborov verejného zdravotníctva za roky 2008 – 2015
VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA
Miera rizika vzniku infekčného alimentárneho ochorenia vždy záleží na aktuálnej
hygienicko-epidemiologickej situácii, lokalite, individuálnej expozícii, počtu exponovaných
osôb a podobne. Väčšina antroponóz sa vyznačuje nielen rôznorodosťou pôvodcov, ale aj
rozdielmi v dĺžke inkubačnej doby. Typický je fekálno-orálny prenos, resp. prenos pomocou
vehikula, teda potraviny alebo vody. Prevalencia týchto ochorení úzko súvisí s nízkym
hygienickým štandardom v danej oblasti alebo s akútnou zmenou podmienok, ako napríklad v
priebehu povodní alebo inej katastrofy (Pavlík et al., 2010). Vírusová hepatitída A sa podieľa
najmä na vzniku veľkých epidémií v krajinách alebo oblastiach s nižšou úrovňou hygieny, ale
aj sporadických menších epidémií v krajinách s rozvinutou ekonomikou a zdravotníctvom
(Mutsch et al., 2006; Godoy et al., 2016).
Vírusová hepatitída typu A – VHA (B15) patrí k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou
v Slovenskej republike. Za obdobie 1997 – 2016 bolo v SR hlásených spolu 15 145 ochorení,
pričom najviac ochorení bolo zaznamenaných v rokoch 2009 a 2010 (viac ako 1400
hlásených prípadov). V ďalších rokoch nasledoval výrazný pokles (takmer o 80 %), v roku
2012 dokonca najnižší za posledných dvadsať rokov. Túto pozitívnu situáciu možno
vysvetliť jednak zavedením aktívnej surveillance – vyššia miera zaočkovanosti rizikových
skupín obyvateľstva, ako aj chladnejším počasím v jesenných mesiacoch. Od roku 2013, resp.
2014 však počet hlásených prípadov VHA opäť kumulatívne stúpa najmä „vďaka“ lokálnym
epidémiám vyskytujúcich sa u obyvateľstva s nízkym sociálno-hygienickým štandardom na
východnom a strednom Slovensku. Netreba však podceňovať ani riziko importovania nákazy
najmä z rizikových krajín. Počet takýchto prípadov nepresahuje ročne hodnotu 20. Najviac
ochorení k nám bolo importovaných z Egypta, Pakistanu a Líbye. Vyskytli sa však aj prípady
importu z Českej republiky. V roku 2001 – 2016 bol na Slovensku evidovaný jeden prípad
úmrtia na VHA a to v roku 2008.
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Graf 1 Trend výskytu vírusovej hepatitídy A na Slovensku (1997 – 2016)
Nemenej dôležitým ukazovateľom hodnotenia výskytu VHA je prevalencia
(chorobnosť). Tá udáva počet chorých k určitému okamžiku. Vypočítava sa ako pomer
všetkých osôb s ochorením k dátumu zisťovania voči populácii v riziku ochorenia. Konštanta
má rovnakú úlohu ako v prípade incidencie. Prevalencia, keď je známa, je prirodzene veľmi
praktický ukazovateľ, vhodný pre odhad potreby zdravotníckej starostlivosti. V prípade
výskytu VHA na Slovensku, chorobnosť kopíruje celkový počet chorých v populácii.
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v roku 2009 (26,77/100 000), 2010 (26,78/100 000)
a minulý rok 2016 (25,10/100 000).
Vírusové hepatitídy typu A sa
za obdobie 2001 – 2016
vyskytovali v priebehu celého
roka s maximom výskytu
v septembri (14,4 %) a októbri
(17 %). Vo všeobecnosti sú
však rizikové mesiace aj
august, november, dokonca
január a február.
Z hľadiska
geografickej
distribúcie, VHA postihla za
uplynulých 16 rokov všetky
Graf 2 Výskyt VHA v jednotlivých ročných obdobiach
kraje Slovenska (obr. 1),
(2001 – 2016)
pričom najvyšší výskyt je
zaznamenaný v okresoch Košického a Prešovského kraja. V roku 2016, kedy bolo hlásených
vyše 1300 ochorení, sa štyri okresy Košického kraja (Michalovce, Sobrance, Rožňava
a Trebišov) podieľali na celkovom výskyte 64 %. Práve v okrese Trebišov bolo v rámci jednej
epidémie chorých až 87 ľudí (pozn. nahlásených v systéme EPIS). Aj v ostatných okresoch
išlo zväčša o lokálne epidémie v rizikových skupinách obyvateľstva žijúcich v domácnostiach
s nízkym hygienickým štandardom. Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva boli
nariadené prísne protiepidemické opatrenia v domácnostiach, ZŠ a MŠ, taktiež v
potravinárskych prevádzkach, na obecných úradoch a iných inštitúciách, kde sa zdržiava veľa
ľudí.
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Obr. 1 Výskyt VHA na Slovensku v jednotlivých krajoch (2001 – 2016)
Pozn. Percentuálne údaje zobrazujú podiel počtov VHA v jednotlivých krajoch na celkovom počte v SR.

Tab. 2 Výskyt VHA podľa pohlavia (2001 – 2016)
muži ženy spolu
2001

421

321

742

2002

265

177

442

2003

426

328

754

2004

335

271

606

2005

254

274

528

2006

251

211

462

2007

212

172

384

2008

405

324

729

2009

771

378

1449

2010

774

679

1453

2011

212

191

403

Graf 3 Výskyt VHA podľa veku (2001 – 2016)

V kontexte s predajom potravín a pokrmov bol v
júli roku 2015 v spádovom území RÚVZ Levice hlásený
101
103
2013
204
výskyt hepatitídy typu A u rodinného príslušníka jednej
pracovníčky predajne potravín. Šetrením bolo
398
337
2014
735
preukázané, že pacient, u ktorého bola potvrdená
443
440
2015
883
hepatitída typu A pravidelne navštevoval predajňu
704
655
2016
1359
potravín a mal prístup aj do zázemia prevádzky.
Nariadené bolo uzatvorenie prevádzky do doby
SPOLU 6034 4924 11258
vykonania dezinfekcie priestorov, náradia, náčinia.
Okrem toho bol pracovníkmi oddelenia epidemiológie nariadený zvýšený zdravotný dozor
všetkým pracovníkom, ktorí boli v kontakte s pracovníčkou a všetci pracovníci, ktorých sa
dozor týkal boli vylúčení z práce. Výskyt vírusovej hepatitídy typu A bol hlásený aj u
pracovníka firmy ENPAY Transformers Krškany. Nakoľko sa pracovník stravoval v jedálni,
kde prichádzal do kontaktu s pracovníkmi potravinárskej prevádzky zabezpečujúcej výdaj
2012

62

63

125
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pokrmov, bol týmto pracovníkom nariadený zvýšený zdravotný dozor a boli vylúčení z práce.
Taktiež bola nariadená dezinfekcia priestorov, náradia a náčinia.
Vírusová hepatitída typu A je známa aj ako choroba špinavých rúk. Vírus sa šíri fekálnoorálnou cestou, hlavne z človeka na človeka. Môže byť tiež prenášaný potravinami alebo
vodou kontaminovanou splaškami alebo cez nakazených predajcov potravín. Po prekonaní
infekcie nastáva doživotná imunita, ale vírusové častice sa môžu vylučovať stolicou aj
niekoľko mesiacov po uzdravení (Konvalinka a Machala, 2013).
Ako vyplýva z tab. 2, na vírusovú hepatitídu A ochorelo za sledované obdobie (2001 –
2016) viac mužov ako žien. Tí sa na celkovom výskyte podieľali takmer 54 %.
Prípady vírusovej hepatitídy typu A boli počas 16 rokov hlásené v každej vekovej
skupine, pričom ich najvyšší počet (2642) bol zaznamenaný u 0 – 4 ročných detí, čo činí
24 %. Ako vyplýva z grafu 3, rovnaký podiel postihnutých týmto ochorením (24 %) tvorila
veková skupina 5 – 9 ročných detí. Naopak, iba 3 % ľudí starších ako 55 rokov sa podieľali
na celkovom výskyte vírusovej hepatitídy typu A. Výsledky potvrdili, že podobne ako u iných
ochorení antroponózneho charakteru, sú aj na vznik tohto ochorenia vnímavejší novorodenci,
dojčatá a ľudia so zníženou imunitou, resp. zníženou aciditou žalúdka, u ktorých stačí
k infekcii podstatne nižšie množstvo mikroorganizmov.
Ako uvádza Hluchová (2007), infekcie zapríčinené vírusom hepatitídy A sú najzávažnejšie u
dospelých. U detí sú často bez symptómov a konferujú imunitu. U starších osôb infekcia
môže spôsobiť dlhotrvajúce poruchy pečene. Až 90 % infekcií u detí do 5 rokov prebieha
bezpríznakovo. U detí sú častejšie príznaky ako horúčka a hnačky, kým smerom k vyšším
vekovým kategóriám nápadne pribúda žltačka.
Analýza hlásených prípadov VHA za obdobie 2001 – 2016 podľa miesta vzniku
ukázala, že z celkového počtu hlásených prípadov ich najviac vzniká mimo kolektívov –

Graf 4 Počet hlásených prípadov VHA podľa miesta vzniku na Slovensku (2001 – 2016)
najmä v domácnostiach (60,91 %). Z grafu 4 zároveň vyplýva, že šírenie VHA sa uskutočňuje
najmä v detských kolektívoch (predškolské zariadenia a základné školy vrátane osobitných).
Naopak, iba 0,9 % výskyt bol zaznamenaný na vysokých školách, čo súvisí nielen s vyšším
sociálno-hygienickým štandardom, ale najmä vzdelanostným povedomím obyvateľstva.
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Distribúcia VHA z hľadiska ohniska nákazy priamo korešponduje s celkovým výskytom
VHA na Slovensku. Najkritickejšie boli roky 2009 – 2010, ako aj ostatné tri roky (2014 –
2016). V kontexte s uvedeným naše analýzy ukázali, že najviac prípadov sa vyskytuje
v skupine nepracujúcich osôb (deti, nezamestnaní, študenti a dôchodcovia). V rokoch 2001 –
2016 bolo na Slovensku evidovaných aj 24 prípadov profesionálnych nákaz (zdravotnícki
pracovníci).
Regionálne úrady verejného zdravotníctva zistili, že za výskytom viacerých epidémií
boli katastrofálne sociálno-hygienické podmienky, ktoré súviseli s nízkou úrovňou bývania
a stravovania, ale najmä nezaočkovanosť rizikových skupín obyvateľstva. Medzi najčastejšie
druhy opatrení, ktoré boli uskutočňované v ohniskách nákazy patrili: dezinfekcia,
vyhľadávanie podozrivých z nákazy a ochorenia, zákaz výkonu epidemiologicky závažných
činností, preškolenie osôb pracujúcich s potravinami, technické opatrenia, vyšetrenie zvierat,
zdravotná
výchova,
informovanie
zainteresovaných,
sprísnenie
hygienickoepidemiologického režimu, likvidácia odpadu, laboratórne vyšetrenie faktoru prenosu, zákaz
činnosti potravinárskej prevádzky a likvidácia faktoru prenosu.
Opatrenia na prevenciu obsahujú bezpečné odstraňovanie splaškov a čistenie vodných
tokov, dodržiavanie zásad osobnej hygieny (umývanie rúk) hlavne pred zaobchádzaním s
jedlom a po návšteve toalety. Keďže je dostupná vakcína, najmä predajcovia potravín,
rizikové skupiny obyvateľstva, ako aj cestovatelia by mali podstúpiť očkovanie (Blackburn a
McClure, 2002). Ako dodáva Beran (2008) a Chlíbek (2007), na prevenciu nákazy očkovaním
sú k dispozícii účinné vakcíny, ktoré obsahujú inaktivovaný vírus hepatitídy A (monovakcíny
iba proti vírusovej hepatitíde A, alebo kombinované vakcíny proti vírusovej hepatitíde A a
vírusovej hepatitíde B). Sú to veľmi účinné možnosti aktívnej imunizácie. U osôb, ktoré sa
dostali do vedomého kontaktu s infekciou, možno zabrániť rozvoju ochorenia aj podaním
ľudského imunoglobulínu (pasívna imunizácia).
V kontexte s výskytom vírusovej hepatitídy typu A na Slovensku je alarmujúce
konštatovanie, že za obdobie 16 rokov aktívnu imunizáciu podstúpilo iba 28 181 osôb.
Pasívna imunizácia, ktorá má význam práve počas jesenných epidémií, oslovila iba 849 osôb.
Je preto na zamyslenie, aký postoj by mali k uvedenej katastrofálnej situácii zaujať štátne
orgány na ochranu zdravia, ale najmä zdravotné poisťovne, ktoré vakcíny proti VHA
nepreplácajú (pozn. rizikovým skupinám hradia očkovacie látky zdravotné poisťovne podľa
aktuálnej kategorizácie liečiv v súlade s Vyhláškou o prevencii a kontrole prenosných
chorôb).
ZÁVER
Slovensko sa začlenilo do sietí Európskej únie pre surveillance infekčných ochorení.
Vývoj a zavedenie systému EPIS na Slovensku viedlo k posilneniu surveillance infekčných
chorôb, zvýšeniu akcieschopnosti epidemiológov v oblasti kontroly prenosných ochorení,
manažmentu epidémií a zvládania mimoriadnych situácií, k zrýchleniu a skvalitneniu
zabezpečovania podkladov pre rozhodovaciu činnosť, čo je predpokladom rýchleho
prijímania efektívnych protiepidemických opatrení na ochranu zdravia obyvateľov.
Zvlášť podliehajú alimentárnym ochoreniam obyvatelia s oslabenou imunitou. Sem
patria deti do 4 rokov, tehotné ženy, starí ľudia a jednotlivci s chronickým ochorením.
Špecifickú skupinu tvoria Rómovia, ktorí žijú v podmienkach nevyhovujúcim základným
štandardom. Majú zlé hygienické návyky, životný štýl a nesprávne stravovanie. Týmto
ohrozujú seba a okolie. Rómska populácia je problémom mnohých miest. Pri riešení rómskej
otázky je potrebná spolupráca všetkých zložiek spoločnosti. Od úradov verejného
zdravotníctva, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti až po bežných občanov. Dôležité je
vzdelávanie a ochota spolupráce rómskej menšiny.
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Najnutnejšie je v budúcnosti podporovať rozvoj programov na zlepšenie hygieny v
sociálne zanedbaných oblastiach, to nielen vykonaním jednorazovým sanitačným programov
v týchto oblastiach, ale i poskytovaním informácií o možnosti zlepšenia ich zdravotného
stavu, ale aj aktívnejšej pomoci pri zabezpečovaní potrieb osobnej hygieny, obmedzenie úmrtí
hlavne detí v rizikovom veku a hygienických podmienok všeobecne. Ďalšou potrebou je
rozvoj monitorovacích systémov. Očkovanie predstavuje najjednoduchšiu a najefektívnejšiu
formu prevencie vírusovej hepatitídy typu A, preto je dôležité ho realizovať najmä v
rizikových skupinách osôb. Rovnako dôležité je odporúčať očkovanie zdravým osobám,
najmä deťom, ktoré čím ďalej častejšie cestujú do rôznych svetových destinácií, z ktorých sú
niektoré rizikové z hľadiska zvýšeného výskytu VHA.
V neposlednom rade sú zodpovední za produkciu bezpečných potravín majitelia
potravinárskych a gastronomických prevádzok. Tí zabezpečujú, aby produkty boli kvalitné a
v súlade s legislatívou. Kontrola začína pri príjme vstupných surovín od farmárov a
chovateľov. Ďalej pokračuje počas celého procesu výroby, spracovania, balenia, distribúcie,
dovozu a predaja. Aby sme zabezpečili zdravotne bezpečné potraviny, je nutné dodržiavať
všetky preventívne opatrenia.
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SEKCIA 3: Chemická bezpečnosť potravín

CONTAMINATION OF SPICES AND DRIED HERBS WITH
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS
Alicja Zachara, Dorota Gałkowska, Lesław Juszczak
Abstract: The aim of this study was to determine the level of contamination of selected
spices and dried herbs available on the Polish market with polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs), i.e. benzo(a)pyrene and sum of benz(a)anthracene, benzo(a)pyrene,
benzo(b)fluoranthene and chrysene, the content of which in foodstuffs is limited. The research
methods included process of saponification of samples, extraction and clean-up of the PAHs
fraction using QuEChERS method and dispersion solid phase extraction (d-SPE). The
quantitative and qualitative determinations of PAHs were performed by HPLC-FLD method.
Based on the study results, it was found that the sum of four PAHs content ranged from 0.73
to 29.61 μg/kg. The highest benzo(a)pyrene and 4PAHs content was found in monk herbs
for the kidney. Benzo(a)pyrene and the sum of PAHs contents did not exceed the maximum
permissible levels.
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, HPLC-FLD, spices, dried herbs
INTRODUCTION
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) constitute a class of diverse organic
compounds, each of them containing two or more aromatic rings, what determines the
different physicochemical and toxicological properties (Zachara and Juszczak, 2016). Some
of these compounds are known or suspected to be mutagenic and/or carcinogenic in mammals
(Nowak and Libudzisz, 2008). Polycyclic aromatic hydrocarbons are a serious hazard to the
environment. PAHs emanate mainly from incomplete combustion and pyrolysis processes of
organic compounds. The sources of contamination of environment with these compounds can
be natural disasters, forest fires, volcanic eruptions, as well as the burning of stubble and
fertilization of farmland with sewage sludge (Kubiak, 2013). PAHs compounds are emitted
from during processing of coal, crude oil, petroleum, and natural gas, as well as during
production of aluminum and iron, with heating in power plants, during burning of refuse and
with motor vehicle exhausts (Kubiak, 2013).
The presence of PAHs in all elements of the human environment and in food causes
permanent exposure on PAHs. These compounds get into the human body by various paths:
by food intake, by inhalation and by dermal. Food can be contaminated by PAHs derived from
air, soil, water, and when it is processed by smoking, roasting, frying, grilling or drying. The
sources of PAHs in the human diet are meat and fish, heat-treated grain products, seafood,
vegetable and animal fats, vegetables, nuts and legumes as well as cocoa, tea, coffee
(Sadowska-Rociek et al., 2014; Zachara and Juszczak, 2016).
Herbs and spices are usually of high functional value. Hence, food manufacturers and
consumers have high expectations regarding the quality of these aromatic ingredients. Quality
of these ingredients is affected by endogenous parameters as well as by presence of
contaminants. Spices and medicinal herbs may be contaminated by PAHs not only via an
accumulation during plant growth but also during thermal treatment (drying or smoking) in a
manufacturing process. Moreover, although culinary herbs and spices are usually used in low
amounts, they may pose potential health hazard (Sadowska-Rociek et al., 2013;
Schaarschmidt, 2016).
The aim of this study was to determine the level of contamination of selected spices and
dried herbs available on the Polish market with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), i.e.
benzo(a)pyrene (BaP) and sum of benzo(a)pyrene (BaP), benz(a)anthracene (BaA),
benzo(b)fluoranthene (BbFA) and chrysene (CHR).
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MATERIALS AND METHODS
Test material were the following spices available on the Polish market: black pepper,
sweet paprika, hot paprika, yellow mustard, herbs de Provence, and dried herbs: monk herbs
for the kidney, monk herbs for the bowel, dried white mulberry extract, dried ginkgo biloba
extract and yarrow.
For the sample preparation and the chromatographic analysis the following reagents were
used: LiChrosolv water, acetonitrile (Merck, Germany), NaCl and anhydrous MgSO4 (for
QuEChERs) and PSA SPE sorbent (Agilent Technologies, USA). The certified standard PAH
Solution Mix (AccuStandard, USA) consisted of 200.6 µg/ml of BaP, 197.8 µg/ml of BaA,
198.8 µg/ml of BbFA and 199.0 µg/ml of Chr in methanol-dichloromethane (MeOH-DCM).
The NEXERA X2 (Shimadzu Corporation, Japan) high performance liquid chromatography
with fluorescence detection (HPLC-FLD) system was used. The Hypersil Green PAH
(Thermo Scientific, Waltham, U.S.A.) column (250×4.6 mm, I.D., 5 μm) and guard column
(10×4.0 mm, I.D., 5 μm) were used. The LabSolutions software (Shimadzu Corporation,
Japan) was used for data acquisition and processing.
Extraction of PAHs from the samples was performed with acetonitrile. In order to obtain
the phase separation, MgSO4 and NaCl were added and then shaken vigorously and
centrifuged. Purification of the organic phase was performed using the PSA amine sorbent.
Before analysis the samples were filtered through a PTFE syringe filter 0.2 µm.
The mobile phase was constituted of acetonitrile and water. The gradient elution
conditions applied were: 0 – 16 min, 60:40 (acetonitrile:water); 16 – 45 min, 100:0; 45 – 49
min, 60:40. The flow rate was 1.0 ml/min. The effluents were monitored using the following
excitation and emission (Ex/Em) wavelengths: 260/420 nm for BaA and Chr and 260/430 nm
for BbFA and BaP. Calibration curves were performed by external standard method and were
plotted as linear dependence (y=ax) of the measured signal (y) in the function of the peak
area of the standard solution of 0.2-10.0 ng/ml. The measurement procedure consisted of
dosing the following samples: blind samples, parallel samples, two calibration solutions (1.00
and 9.00 ng/ml) and samples fortified with certified standards (Zachara et al., 2016).
For each of the PAH calibration curves the coefficients of variation were calculated for
concentration limits and then the F-Snedecor test was used for testing a homogeneity of the
coefficients of variation at a 0.05 significance level. The limit of detection (LOD) and the
limit of quantification (LOQ) were calculated according to the following formulas:
LOD = 3.9  (Sy,b/b) and LOQ = 3.3 LOD, respectively,
where Sy,b – standard deviation of the blank signals, b – slope of the calibration curve. The
sensitivity of the method was measured as the slope of the calibration curve.
RESULTS AND DISSCUSION
The limit of detection (LOD) and the limit of quantification (LOQ) determined for each
of the test compounds are consistent with the criteria set out in Commission Regulation (EU)
No 836/2011 (Table 1). The calibration functions determined in the concentration range of
0.10 - 10.00 ng/ml are linear and the correlation coefficients are greater than 0.999. The
repeatability is also satisfactory - for each compound the RSDr is less than 20%, therefore the
method parameters fulfill the criteria set out in Commission Regulation 836/2011.
Correctness (accuracy) of method was determined by carrying out the entire analytical
procedure for samples enriched with mixture of standards at three concentration levels: 0.9,
10 and 40 mg/kg. The calculated average recovery values ranged from 50.75% to 93.30%
(Table 1).
Table 1. The method validation parameters
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Parameter

BaA
0.9999
9.080
0.15
0.50
93.30
59.90
66.70
0.34

Linearity – correlation coefficient
Sensitivity (slope) by regression equation
LOD (μg/kg) (n=10)
LOQ (μg/kg) (n=10)
level I (0.90 μg/kg) (n=6)
Recovery
level II (10.00 μg/kg) (n=6)
(%)
level III (40.00 μg/kg) (n=6)
RSDr (%) (n=20)

Analyte
BaP
BbFA
0.9999
0.9999
2.477
7.536
0.25
0.15
0.75
0.50
82.25
75.00
51.05
58.25
50.75
57.05
0.61
0.15

Chr
0.9999
3.686
0.25
0.75
71.35
66.30
64.70
0.25

Explanations: RSDr - relative standard deviation of repeatability

The limited PAH contents in spices and dried herbs given in Table 2 were adjusted for
recoveries obtained for each series of measurement in accordance with the requirements of
Commission Regulation (EU) No 836/2011. Among the tested spice samples the highest BaP
and Σ4PAHs contents were found in the sweet paprika, while for the group of dried herbs - in
the monk herbs, for the kidney function. In some products considerably higher chrysene
content than benzo(a)pyrene content was found. Moreover, chrysene content of the monk
herbs for the kidney exceeded the value of 10 μg/kg.
Table 2. The limited PAH content (μg/kg) in spices and dried herbs
BaA

BaP

BbFA

Chr

4PAHs

black papper

3.88±0.04

1.90±0.01

1.70±0.04

< LOD

7.48±0.08

sweet paprika

4.11±0.03

2.21±0.03

2.89±0.03

4.96±0.03

14.16±0.06

hot paprika

0.37±0.02

0.25±0.00

0.31±0.01

1.48±0.02

2.41±0.05

yellow mustard

0.41±0.05

0.49±0.00

0.52±0.00

< LOD

1.42±0.05

herbs de Provence

0.98±0.03

1.62±0.04

1.72±0.00

6.86±0.02

11.17±0.04

ginkgo biloba

0.42±0.01

< LOD

0.32±0.01

< LOD

0.73±0.01

monk herbs for kidney

5.62±0.06

4.30±0.15

7.27±0.10

12.43±0.51

29.61±0.81

monk herbs for bowel

2.31±0.00

2.23±0.02

4.40±0.14

6.25±0.08

15.19±0.05

white mulberry

0.31±0.01

< LOD

0.20±0.00

< LOD

0.51±0.01

yarrow

0.80±0.00

2.21±0.03

1.28±0.02

2.05±0.04

4.73±0.02

Kind of product

Explanations: 4PAHs – sum of BaA, BaP, BbFA and CHR

The 4PAHs contents of the spices and dried herbs analysed in this study are at a lower
level as compared to the available literature data. Ishizaki et al. (2011) have analysed PAHs in
medicinal herbs and the total PAHs content ranged from 6.5 to 1112.1 μg/kg. According to
Yu et al. (2012) the total levels of PAHs in Chinese medicinal herbs varied from 98.2 to
2245 μg/kg. Krajian and Odeh (2013) found that the sum of the PAHs in the medicinal plants
ranged from 47 to 890 μg/kg.
European Food Safety Authority revealed that spices and dried herbs could be often
contaminated with PAHs, also at very high levels. Therefore, the maximum levels (MLs) for
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PAHs have recently been laid down. Dried herbs and spices that are placed on the EU market
from 1st April 2016 must not exceed the MLs for benzo(a)pyrene and for the sum of
benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and chrysene of 10 μg/kg and
50 μg/kg, respectively (Schaarschmidt, 2016). The PAHs content of the products analysed in
this study do not exceed the maximal permissible limits of the EU.
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SEKCIA 4: Výživa a bezpečnosť potravín

KVALITA KONZUMNÝCH VAJEC V ZÁVISLOSTI OD
RÔZNEHO SYSTÉMU CHOVU, HYBRIDNEJ KOMBINÁCIE
SLIEPOK A ICH VEKU
TABLE EGG QUALITY ACCORDING TO DIFFERENT
BREEDING SYSTEM, HYBRID COMBINATION OF LAYING HENS
AND THEIR AGE
Mária Angelovičová, Marek Šnirc, Martin Mellen, Marek Angelovič,
Jozef Čapla, Peter Zajác
Abstract: The aim of the study was to investigate physical properties of the table eggs from
private rearing and eggs from the farm caged rearing. Private rearing of laying hens was
solved in the place of constructed hen house with deep litter and equipped perch and nest he
system was designed outside free range. Farm rearing for laying hens was realized in the hall
equipped with an automated system breeding facility for feed, water, air exchange,
temperature and light regime. Laying hens were housed in enriched cages for 13 pieces. The
laying hens were fed with complete feed mixtures HYD-10. Samples of eggs were measured
by laboratory instruments and statistically evaluated by statistical methods XLSTAT
software. On the basis of the evaluated results were formulated conclusions. The eggs from
private rearing and farm caged rearing were comparable in egg weight 63.17 g and 62.47 g.
Higher strength of the eggs 4760.39 g (P<0.01) and shell thickness 0.451 measured in two
parts of egg equatorial plane, and 0.450 mm measured in the third part of egg equatorial
plane, statistically confirmed (P<0.05), was recorded for eggs of farm caged rearing compared
with eggs of domestic rearing 3771.70 g and 0.380 mm measured in three parts of the egg
equatorial plane.
Keywords: egg, quality, private and farm rearing, hybrid combination, age
ÚVOD
Prieskumy z ostatných rokov ukazujú, že spotrebiteľ začína preferovať konzumné
vajcia zo systému chovu s voľným výbehom. Preto sa aj podiel vajec z chovu s výbehom
zvyšuje na trhu. Napríklad podľa Odboru životného prostredia, výživy a vidieckych
záležitosti vo Veľkej Británii bolo v roku 2010 vyprodukovaných 45 % vajec v systéme
chovu s voľným výbehom, 5 % v systéme chovu v hale na podstielke a 50 % v systéme
klietkového chovu. Porovnaním produkcie vajec zo systému chovu s výbehom v roku 2009 je
to nárast o 9 %. V súčasnej dobe konzumné vajcia uvádzané na trh sú vysokej kvality,
čerstvé a štandardnej veľkosti. Aby vajcia spĺňali tieto vlastnosti, farmári chovu sliepok
nosivého typu prispôsobujú podmienky ich chovu v zmysle všeobecných a špeciálnych
požiadaviek pre ich zvýšené životné podmienky – welfare. Pri manipulácii s konzumnými
vajcami, ich skladovaní a preprave sa musia dodržiavať prísne hygienické podmienky. Prísne
hygienické podmienky súvisia s prirodzeným obalom jedlého obsahu.
Zmeny v chove nosivého typu sliepok a systéme ustajnenia z dôvodu splnenia
požiadaviek na dobré životné podmienky vyvolali nutnosť hlbšieho výskumu. Bol nastolený
problém komplexne riešiť vplyv druhu systému chovu na správanie sliepok, bezpečnosť a
kvalitu vajec a ekonomickú efektívnosť výroby (Miao et al., 2005; Usturoi a Radu-Rusu,
2006) a v neposlednom rade aj marketingové preferencie spotrebiteľov (Radu-Rusu et al.,
2014).
Pre chov nosivého typu sliepok je dôležité prijaté a schválené nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 736/2002, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu
nosníc.
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V nadväznosti na uvedenú problematiku sme nadviazali riešením našej práce, pričom
sme sa zamerali na porovnanie vybraných fyzikálnych vlastnosti vajec získaných
z klietkového chovu na farme a z domácich podmienok chovu s výbehom. Hlavne
k problematike kvality vajec z domáceho chovu je málo stanovísk podložených vedeckými
poznatkami.
METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA
Objekt skúmania
Domáci chov produkčných sliepok je riešený v priestoroch skonštruovaného kurníka
na hlbokej podstielke so slamou a vybaveného bidlom a hniezdom. Kurník je vybavený
vonkajším výbehom, v ktorom produkčné nosnice majú dostatočný priestor na neobmedzený
pohyb, ako napr. ku krmivu a vode, vykonávanie prirodzených aktivít, ako je hrabanie alebo
popolenie, t. j. naberanie hliny a prachových častíc krídlami. Výbeh je zariadený napájadlom
a kŕmidlom. Napájadlo je denne čistené a napĺňané pitnou vodou a kŕmidlo dopĺňané sypkou
kŕmnou zmesou. Drobnochovateľ zabezpečuje kŕmnu zmes produkčným sliepkam nákupom
z maloobchodnej siete Drobnochov. Kŕmna zmes HYD-10 je určená pre produkčné sliepky,
ktoré produkujú konzumné vajcia. Sliepky v domácom chove boli hybridu Dominant
vo veku 53 týždňov.
Farmový chov produkčných sliepok je realizovaný v hale vybavenej automatizovaným
systémom chovného zariadenia pre kŕmenie, napájanie, výmenu vzduchu, teplotný a svetelný
režim. Nosnice sú umiestnené v obohatených klietkach po 13 ks vybavených plochou
pre voľný pohyb, bidlom, hniezdom oddeleným od priestoru pre voľný pohyb pásikovým
závesom ako ochranou pred znečistením vajec trusom vyhrabávaným sliepkami
a obrúsovadlom na pazúry. Súčasťou klietky je kŕmidlo so šírkou pre každú sliepku 4 cm
a kvapôčkovými napájadlami. Klietky sú riešené trojetážovo pozdĺž bočných stien haly.
Vetracie zariadenie je stropové. Teplota je zabezpečovaná a udržiavaná hlavne v zimnom
období ústredným kúrením pomocou radiátorov. Kŕmna zmes HYD-10 je na farmu
zabezpečovaná z komerčnej krmivárskej firmy v granulovanej štruktúre. Sliepky
vo farmovom chove boli hybridu Lohman vo veku 49 týždňov.
Naším objektom skúmania boli vybrané fyzikálne ukazovatele konzumných vajec,
ktoré sme získali z dvoch rozličných zdrojov, a to z domáceho chovu produkčných sliepok (n
= 30 ks) a z farmového klietkového chovu (n = 30 ks).
Sledované ukazovatele a spôsob sledovania ukazovateľov
V experimentálnej časti práce sme sledovali nasledujúce fyzikálne ukazovatele
konzumných vajec:
- hmotnosť vajca (g), ktorú sme zisťovali vážením na automatických váhach KERN PCB,
- pevnosť vajca (g) a škrupiny, ktoré sme merali na laboratórnom prístroji textúrometer TA.X
T. plus Texture Analyser,
- hrúbka škrupiny, ktorú sme merali na troch častiach v ekvatoriálnej rovine vajca (E1, E2 a E
3) pomocou odchýlkomera DIAL INDICATOR,
Štatistické metódy
Výsledky v experimentálnej časti práce sú uvedené ako priemerná hodnota –
aritmetický priemer ( ), smerodajná odchýlka (s), variačný koeficient (vk, %), ktoré vyjadrujú
odchýlky od priemeru a ddif – stredná diferenciácia, ktorá vyjadruje priemer rozdielov
porovnávaného ukazovateľa. Sú to ukazovatele popisnej štatistiky.
Na testovanie rozdielov v sledovanom fyzikálnom ukazovateli vajca medzi domácimi
vajcami a vajcami z farmového klietkového chovu sme použili t-test pri hladine významnosti
 = 0,05. Štatistickú analýzu nameraných údajov sledovaných fyzikálnych ukazovateľov
vajca sme vykonali štatistickým softvérom XLSTAT vyvinutým Addinsoft (2007)
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používaným na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín pri Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hmotnosť vajca
Priemerná hmotnosť vajca z domáceho chovu a farmového klietkového chovu je
uvedená v grafe 1, jej štatistické vyhodnotenie a rozdielu medzi vajcami z domáceho chovu a
farmového klietkového chovu sú uvedené v tabuľke 1.
g

Graf 1 Priemerná hmotnosť vajca, g
Tabuľka 1 Štatistické vyhodnotenie hmotnosti vajec a rozdielu medzi rôznymi chovmi
Vajcia
n
s
vk, %
ddif, g
t-test
Domáce
30
4,86
7,69
0,70
1,24–
Klietkové
30
3,95
6,32
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient, ddif – stredná
diferenciácia,
–: označenie pri číselnom výsledku v hornom indexe znamená štatisticky nepreukazný rozdiel
v hmotnosti vajec medzi domácim a farmovým klietkovým chovom (P>0,05)
Priemerná hmotnosť vajca z domáceho chovu bola 63,17 g a z farmového klietkového
chovu 62,47 g. Rozdiel v hmotnosti vajec v priemere 0,70 g medzi vajcami z domáceho
chovu a farmového klietkového chovu nebol štatisticky preukazný (P>0,05).
Zo štatistického vyhodnotenia hmotnosti vajec vyplýva, že jej hodnoty viac kolísali u vajec
z domáceho chovu (s = 4,86 g, vk = 7,69 %) v porovnaní s hodnotami hmotnosti vajec
z farmového klietkového chovu (s = 3,95 g, vk = 6,32 %). Mube et al. (2014) zistili kolísanie
hodnôt hmotnosti vajec podľa výsledkov variačného koeficienta 8,83 % vo veku produkčných
sliepok 25 týždňov a vo veku sliepok 51 týždňov sa kolísanie hodnôt už zvýšilo podľa
výsledkov variačného koeficienta na 9,17 %. Tieto výsledky korešpondujú aj s údajmi, ktoré
zaznamenali Begli et al. (2010) (8,9 – 9,98 % a 11,75 %) a Zhang et al. (2010) (8,34 %),
ktoré sú vyššie, ako sme zistili v našom experimente.
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U hybridných línií znášajúcich vajcia s hnedou škrupinou Isa Brown zaznamenali
Tadesse et al. (2015) priemernú hmotnosť vajec 64,78 g a Novan Brown 63,46 g, ktoré sú
blízke hodnotám hmotnosti vajec, ktoré sme dosiahli u hybridných línií Lohman Brown
a Dominant v našom sledovaní. U Hybridnej línie Lohman Brown zistili Tumová a Goust
(2012) priemernú hmotnosť vajec 56,6 g od začiatku znášky vo veku sliepok 22 týždňov
do 29 týždňov a 68,6 g vo veku sliepok 83 až 99 týždňov. Podobnú hodnotu hmotnosti
vajec s hnedou škrupinou, ako sme zistili v našom experimente u hybridnej línie Lohman
Brown na farme v klietkovom systéme chovu, uvádzajú John-Jaja et al. (2016), a to 62,20 g
vo veku produkčných sliepok 51 týždňov.
Z výsledkov, ktoré sme dosiahli v našom experimente a literárnych poznatkov
o hmotnosti vajec produkčných sliepok vyplýva, že jej hodnoty kolíšu v závislosti hlavne
od hybridnej línie a veku sliepok. Tento záver je v súlade so stanoviskom Kitalyi (1998),
ktorý odporúča sledovať pri hmotnosti vajec aj teplotu okolitého prostredia, chovného
prostredia. Tento ukazovateľ sme pri našom experimente neuvádzali. Na farme
pri klietkovom systéme chovu teplota okolitého prostredia je automaticky riadená, pretože,
predstavuje dôležitý ukazovateľ, ktorý ovplyvňuje hmotnosť vajec. Pri domácom chove
sliepok sa obvykle tento ukazovateľ nesleduje.
Pevnosť vajca
Priemerná pevnosť vajca z domáceho chovu a z farmového klietkového chovu je
uvedená v grafe 2, jej štatistické vyhodnotenie a rozdielu medzi vajcami z domáceho chovu
a z farmového klietkového chovu sú uvedené v tabuľke 2.
Priemerná pevnosť vajca z domáceho chovu bola 3771,70 g a z farmového
klietkového chovu 4760,39 g. Rozdiel v pevnosti vajec v priemere 988,69 g medzi vajcami
z domáceho chovu a vajcami z farmového klietkového chovu bol štatisticky preukazný
(P<0,05). Zo štatistického vyhodnotenia pevnosti vajec vyplýva, že jej hodnoty viac kolísali
u vajec z domáceho chovu (s = 1346,27 g, vk = 35,69 %) v porovnaní s hodnotami pevnosti
vajec z farmového klietkového chovu (s = 756,80 g, vk = 15,90 %).
Vajce musia byť schopné odolávať všetkým vplyvom počas rutinného triedenia a manipulácie
s ním. Rozbité vajcia nemôžu byť predávané ako vajcia triedy A. Výskyt vajec s tzv.
vlasovými prasklinami tiež zvyšuje riziko bakteriálnej kontaminácie, ktorá je rizikom
pre vonkajšiu škrupinu aj vnútorný obsah vajca. V literatúre sme sa stretli so zaujímavým
poznatkom, ktorý súvisí s pevnosťou vajca. Tento poznatok súvisí s vývojom nových
dokonalejších metód a prístrojov merania. Jednou z týchto metód je nedeštrukčné meranie
sily, "dynamickej pevnosti", na základe reakcie akustickej techniky, ktoré je založené
na rezonančnej frekvencii alebo vibrovaní intaktných vajec po tom, čo boli podrobené
malému, nedeštrukčnému nárazu. Výsledky merania dynamickej pevnosti vajca neskôr
preukázali, že týmto spôsobom možno predpovedať, či vajcia zostanú nezmenené, celistvé
alebo poškodené pri rutinnej manipulácii (Mertens et al., 2006).
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1000 g = 9,80665 N
Graf 2 Priemerná pevnosť vajca, g
Tabuľka 2 Štatistické vyhodnotenie pevnosti vajec a rozdielu medzi rôznymi chovmi
Vajcia
n
s
vk , %
ddif, g
t-test
Domáce
30
1346,27
35,69
988,69
1,16++
Klietkové
30
756,80
15,90
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient, ddif – stredná
diferenciácia,
+: označenie pri číselnom výsledku v hornom indexe znamená štatisticky preukazný rozdiel
v pevnosti vajec medzi domácim a farmovým klietkovým chovom (P<0,05)
Hrúbka škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajca
Priemerná hrúbka škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajca E1, E2 a E3 je uvedená
v grafe 3, jej štatistické vyhodnotenie a rozdielu medzi vajcami z domáceho chovu a vajcami
z farmového klietkového chovu sú uvedené v tabuľke 3.
Priemerná hrúbka škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajec z domáceho chovu bola
rovnaká vo všetkých troch meraných častiach 0,380 mm a vajec z farmového klietkového
chovu 0,451 v dvoch meraných častiach a 0,450 mm v tretej meranej časti. Rozdiel v hrúbke
škrupiny vajec v priemere 0,071, resp. 0,070 mm medzi vajcami z domáceho chovu a
vajcami z farmového klietkového chovu bol štatisticky preukazný (P<0,05).
Zo štatistického vyhodnotenia hrúbky škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajec E1, E2 a E3
vyplýva, že pri vyjadrení kolísania podľa výsledkov smerodajnej odchýlky jej hodnoty iba
nepatrne viac kolísali rovnako u vajec z domáceho chovu ako aj u vajec z farmového
klietkového chovu (s = 0,04 mm oproti s = 0,03 mm), ktoré sa výraznejšie prejavilo
pri vyjadrení výsledkov podľa variačného koeficienta (vk = 6,70 % oproti vk = 11,31 % pri E1,
vk = 6,63 % oproti vk = 11,41 % pri E2 a vk = 6,65 % oproti vk = 10,87 % pri E3).
mm
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ekvatoriálna rovina 1

ekvatoriálna rovina 2

ekvatoriálna rovina 3

Graf 3 Priemerná hrúbka škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajca E1, E2 a E3, mm
Tabuľka 3 Štatistické vyhodnotenie hrúbky škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajec E1, E2 a E3
a rozdielu medzi rôznymi chovmi
Vajcia
n
s
vk, %
ddif, mm
t-test
Ekvatoriálna rovina E1
Domáce
30 0,04 11,31
0,071
7,70+
Klietkové
30 0,03
6,70
Ekvatoriálna rovina E2
Domáce
30 0,04 11,41
0,071
7,30+
Klietkové
30 0,03
6,63
Ekvatoriálna rovina E3
Domáce
30 0,04 10,87
0,070
7,83+
Klietkové
30 0,03
6,65
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient, ddif – stredná
diferenciácia,
+: označenie pri číselnom výsledku v hornom indexe znamená štatisticky veľmi vysoko
preukazný rozdiel v hrúbke škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajec E1, E2 a E3 medzi domácim
a farmovým klietkovým chovom (P<0,05)
Hrúbka škrupina, ktorú namerali Siloto et al. (2011) u konzumných vajec, sa pohybovala od
0,41 do 0,43 mm. Hrúbka škrupiny, tvar a rozmery konštrukčných prvkov, ako aj
rysy porézneho systému sa líšia medzi rôznymi druhmi vtákov, ale všeobecná
štruktúra škrupiny je v podstate rovnaká. Tento poznatok je známy už z minulosti (Romanoff
a Romanoff, 1949; Board, 1982; Mikhailov, 1997) a nestráca na podstate skúmania kvality
škrupiny ani pri vajciach produkovaných súčasnými vysokovýkonnými sliepkami. Vaječná
škrupina je tvorená pri telesnej teplote organizmu sliepky v distálnom segmente vajcovodu,
ktorý je naplnený acelulárnou maternicovou tekutinou, ktorá je v podstate nasýtená tekutina
vápnika, a hydrogénuhličitanu (80 – 120-krát nasýtenejšia ako súčin rozpustnosti uhličitanu
vápenatého (Nys a Guyot, 2011). Z uvedeného konštatovania vyplýva, že produkčné sliepky
musia mať k dispozícii dostatok využiteľného vápnikového zdroja, ktorý je im predkladaný
krmivom.
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ZÁVER
Z vyhodnotených výsledkov vybraných fyzikálnych ukazovateľov konzumných vajec
zo systému chovu v domácich podmienkach s výbehom a chovu s obohatenými klietkami
vyplýva tento záver:
a) vyhodnotené výsledky hmotnosti konzumných vajec z domáceho chovu hybridnej
kombinácie Dominant vo veku 53 týždňov a z farmového klietkového chovu hybridnej
kombinácie Lohman Brown boli porovnateľné, bez štatisticky významného rozdielu,
b) pevnosť vajca a hrúbka škrupiny v ekvatoriálnej rovine vajca dosiahli štatisticky vyššie
hodnoty pri hybridnej kombinácii Lohman Brown vo veku 49 týždňov v systéme klietkového
chovu na farme.
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CHEMICKÉ ZLOŽENIE SVALOV VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH ČASTÍ
HOVÄDZÍCH ŠTVRTÍ PRI VOĽNOM USTAJNENÍ VÝKRMOVÝCH BÝKOV
MUSCLE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SELECTED TECHNOLOGICAL
PARTS OF THE BEEF QUARTERS UNDER FREE STABLING OF THE
FATTENING BULLS
Mária Angelovičová, Martin Čačo, Ondřej Bučko, Marek Šnirc
Abstract:. The aim the study was to analyze chemically the various muscles of selected
technological parts of beef carcass quarters. Fattening bulls were reared in defined conditions
on a farm in the mountain area of Eastern Slovakia. For the solution to achieve the aim of the
present work, we have chosen a farm with focusing on beef cattle, SHR Čačová Angela. The
farm has a system of free stabling on the deep litter. The farm is self-sufficient in feedstuffs;
pasture, maize and alfalfa silages, hay, straw and complementary feed mixture. Fattening bull
of breed Limousine aged nine months, which weighed 300 kg was chosen for investigate of
the chemical composition beef meat. Buttock (or round), thin flank, shank, sirloin, short loin,
ribs and cheek were chosen from beef front and rear quarters of carcass. A muscle was
separated from each technological part. Every muscle was divided into six equal parts, which
was chemically analyzed and statistically evaluated. From the evaluation of the results of the
chemical composition of muscles beef quarters under specified conditions, breeding, nutrition
and feeding, it was found that the difference in the protein, fat, water and cholesterol in
muscles between selected technological parts of beef quarters was not statistically significant
(P>0.05). An essential nutrient content was comparable in investigated muscles of selected
technological parts of beef carcass quarters.
Keywords: muscle, chemical composition, carcass quarter, beef cattle, farm, free stabling
ÚVOD
Zloženie a fyzikálne vlastnosti hovädzích svalov sa značne zmenili za ostatných 60
rokov (Eun-Young et al., 2015).
Sval surového čerstvého červeného mäsa obsahuje okolo 20 – 25 g bielkovín.100 g-1.
Bielkoviny sú vysoko stráviteľné, okolo 94 % v porovnaní so stráviteľnosťou bielkovín fazule
78 % alebo pšenice 86 % (Bhutta, 1999).
Obsah tuku predstavuje značnú variabilitu v populácii hovädzieho dobytka ako medzi
plemenami (Šurbt et al., 2006), tak aj vo vnútri plemena (Węglarz, 2010a) a medzi
jednotlivými svalmi v závislosti od ich anatómie a fyziologickej úlohy (Searls et al., 2005).
Voľba chudšieho mäsa jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka vedie
k zníženiu intramuskulárneho tuku, zatiaľ čo intramuskulárny tuk zohráva dôležitú úlohu
v kulinárskej oblasti a pri chuťových vlastnostiach mäsa. Ovplyvňuje aj jemnosť mäsa
(Nishimura et al., 1999), farbu mäsa (Fiems et al., 2000) a šťavnatosť mäsa (Okumura et al.,
2007).
Pre chuť mäsa a pre dobrú kulinársku úpravu mäsa je významný nízky obsah tuku (asi
2,0 až 2,5 %) (Thompson, 2004).
Lipidy prechádzajú zmenami počas zrenia, starnutia mäsa post mortem a skladovania
mäsa, (napr. peroxidácia), ktorých význam závisí od zloženia mastných kyselín v mäse. Tieto
zmeny môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti mäsa (napr. farba, chuť) a nutričné
vlastnosti mäsa (Lawrie a Ledward, 2006a; 2006b).
Silva et al. (2002) zistili hodnoty vody vo svale longissimus dorsi u jalovíc Eurozebu
v rozmedzí od 74,3 do 75,2 %. Vaz et al. (2001) zistili vyššie hodnoty vody v mäse z jatočne
opracovaného tela nekastrovaných v porovnaní s kastrovanými zvieratami Charolês x Nelore
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(71,9 oproti 70,8 %). Hautrive et al. (2012) zaznamenali obsah vody v hovädzom mäsa
73,5 %.
Obsah cholesterolu v mäse je významným ukazovateľom pre spotrebiteľov.
Cholesterol z exogénneho zdroja predstavuje len asi ¼ hematického cholesterolu. Niektoré
štúdie ukázali, že u dospelého človeka sérový cholesterol je v podstate nezávislý
od príjmu exogénneho cholesterolu (Chizzolini et al., 1999).
V nadväznosti na uvedenú problematiku sme nadviazali riešením nášho výskumu.
Cieľom práce bolo chemicky analyzovať jednotlivé svaly vybraných technologických častí
hovädzích štvrtí jatočne opracovaného tela výkrmového býka chovaného v definovaných
podmienkach na farme v podhorskej oblasti východného Slovenska.
MATERIÁL A METODIKA
Objektom skúmania boli svaly vybraných technologických častí hovädzích štvrti,
ktoré sme získali na farme chovu hovädzieho dobytka s voľným ustajnením v podhorskej
oblasti východného Slovenska.
Charakterizácia farmy chovu hovädzieho dobytka
Farma, ktorá bola predmetom nášho skúmania, je SHR Čačová Angela, ktorá sa
nachádza v obci Brezovica nad Torysou, okres Sabinov. Kataster obce Brezovica sa
rozprestiera na úpätí Levočských vrchov.
Chovná technológia, ktorá sa doteraz používala na farme, sa postupne inovuje na technológiu
s voľným ustajnením na hlbokej podstielke a s odpratávaním hnoja pomocou teleskopického
manipulátora. Na farme je chované hlavne plemeno Limousine, 75 %. Zvyšných 25 % tvoria
kríženky Slovenského strakatého plemena a Limousine. Farma sa vyznačuje sebestačnosťou
vo výrobe krmív. Všetky krmivá sú vyrábane a skrmované na farme. Na kŕmenie v zimnom
kŕmnom období sa používa kŕmna dávka zostavená z lucernovej a kukuričnej siláže, sena
a slamy. Zvieratá majú k dispozícii minerálny líz vo forme kamennej soli a zdravotne
neškodnú vodu. V letnom kŕmnom období sa využíva pastevný chov dobytka. Od polovice
apríla do polovice novembra sú všetky zvieratá na paši. V zimnom kŕmnom období je kŕmna
dávka tvorená objemovými krmivami, a to kukuričnou a lucernovou silážou, ďalej senom
a slamou. Z jadrových krmív je zostavená doplnková kŕmna zmes na základe jačmeňa,
triticale, pšenice a ovsa nahého v pomere 25 : 25 : 25 : 25, ktoré sú upravené miaganím.
Odber vzorky technologických častí zo štvrtí hovädzieho jatočne opracovaného tela
Na chemický rozbor sme vybrali výkrmového býka telesnej hmotnosti 300 kg vo veku
9 mesiacov. Polovice jatočne opracovaných tiel sme rozdelili na štvrte, a to medzi ôsmym a
deviatym hrudníkovým stavcom na prednú štvrť, kde zostalo osem rebier a zadnú štvrť
s piatimi rebrami. Vzorky sme odobrali po 24-hodinovom vise štvrtí. Odber vzorky sme
vykonali z prednej a zadnej štvrte hovädzieho jatočne opracovaného tela, ktoré bolo bez
zvyškov krvných zrazenín, vnútorností, bez znečistenia obsahu tráviacich orgánov.
Postupovali sme podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/1/2002 – 100.
Oddelenie svalu z technologických častí hovädzích štvrtí jatočne opracovaného tela
Oddelenie svalu z technologických častí hovädzích štvrtí jatočne opracovaného tela,
a to stehno + veľký orech, bok bez kostí (pupok), sviečkovica, roštenka, rebrá a líčko, sme
vykonali pod odborným vedením na Katedre špeciálnej zootechniky pri Fakulte agrobiológie
a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Každý sval získaný z technologických častí hovädzej štvrte sme rozdelili na 6 rovnakých
častí, dielčie vzorky, ktoré sme spracovali na základné vzorky v súlade s AOAC 983.18.
Podľa predpísaného postupu sme každú dielčiu vzorku zvlášť pomleli laboratórnym
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mlynčekom 3-krát a po každom pomletí sme ju dôkladne premiešali. Z každej základnej
vzorky bolo navážených 50 g, ktoré predstavovali rozborovú vzorku. Rozborovú vzorku sme
použili na chemickú analýzu.
Metodický postup chemickej analýzy
Chemickú analýzu rozborových vzoriek svalov sme vykonali podľa metódy
Fourierovej transformácie infračervenej (FTIR) spektroskopie v chemickom laboratóriu
Katedry špeciálnej zootechniky pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Získané prvotné výsledky z chemickej analýzy sme
štatisticky spracovali podľa metód používaných na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín
pri Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Štatistické spracovanie výsledkov
Výsledky z chemickej analýzy sme v predloženej práci uviedli popisnou štatistikou a
rozdiel medzi stanovenými ukazovateľmi sme testovali Kruskal-Wallis testom pri hladine
významnosti α = 0,05. Na štatistické spracovanie výsledkov sledovaných ukazovateľov
svalov technologických častí hovädzích štvrtí sme použili štatistický softvér XLSTAT
vyvinutý Addinsoft (2007).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Priemerný obsah bielkovín vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích
štvrtí a jeho štatistické vyhodnotenie
Priemerný obsah bielkovín vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích
štvrtí je uvedený v grafe 1, štatistické vyhodnotenie obsahu bielkovín vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí je uvedené v tabuľke 1 a rozdielu v obsahu bielkovín
medzi svalmi vybraných technologických častí hovädzích štvrtí v tabuľke 2.
g.100 g-1

Graf 1 Priemerný obsah bielkovín vo svaloch technologických častí hovädzích štvrtí,
g.100 g-1
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Podľa Culioli et al. (2003) mäso sa vyznačuje tým, že je dôležitým zdrojom bielkovín.
Sval surového čerstvého červeného mäsa obsahuje okolo 20 – 25 g bielkovín.100 g-1
(Bhutta, 1999). V tomto rozmedzí uvedených hodnôt sme zaznamenali aj my výsledky obsahu
bielkovín vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích jatočných štvrtí.
V našom experimente sa priemerný obsah bielkovín vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí pohyboval v rozmedzí hodnôt od 23,34 g.100 g-1
v musculus masseter, resp. 23,39 g.100 g-1 v musculus intercostales externi do 23,75 g.100 g-1
v musculus triceps surae. V ostatných sledovaných svaloch vybraných technologických častí
hovädzích štvrtí sme namerali priemerný obsah bielkovín 23,51 g.100 g-1 musculus
longissimus dorsi, 23,59 g.100 g-1 v musculus semimembranosus, 23,61 g.100 g-1
v musculus iliopsoas a rovnako 23,64 g.100 g-1 v musculus quadriceps femoris a musculus
transversus abdomini.
Tabuľka 1 Štatistické vyhodnotenie obsahu bielkovín vo svaloch vybraných technologických
častí hovädzích štvrtí
Ukazovateľ
n
s
Musculus quadriceps femoris
6
0,38
Musculus semimembranosus
6
0,41
Musculus transversus abdomini
6
0,38
Musculus triceps surae
6
0,33
Musculus iliopsoas
6
0,32
Musculus longissimus dorsi
6
0,23
Musculus intercostales externi
6
0,25
Musculus masseter
6
0,31
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient

vk, %
1,61
1,76
1,61
1,37
1,37
0,98
1,07
1,33

Tabuľka 2 Štatistické vyhodnotenie rozdielu v obsahu bielkovín medzi svalmi vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí

Ukazovateľ
Musculus
quadriceps
femoris
Musculus
semimembranosus
Musculus
transversus
abdomini
Musculus
triceps surae
Musculus
iliopsoas
Musculus
longissimus
dorsi
Musculus
intercostales
externi

Musculus
semimembranosus

Musculus
transversus
abdomini

P>0,05

P>0,05
P>0,05

Musculus
longissimus
dorsi

Musculus
intercostales
externi

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

Musculus
triceps
surae

Musculus
iliopsoas

Musculus
masseter

P>0,05

–: označenie v hornom indexe vyjadruje štatistický nepreukazný rozdiel v obsahu bielkovín
medzi svalmi (P>0,05)
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Listrat et al. (2016) uvádzajú, že kostrové svaly hovädzieho dobytka obsahujú
približne 20 % bielkovín, čo znamená obsah bielkovín 20 g.100 g-1. Táto hodnota obsahu
bielkovín v kostrových svaloch hovädzieho dobytka je nižšia v porovnaní s našimi
výsledkami. Zo štatistického vyhodnotenia obsahu bielkovín vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí vyplýva, že ich hodnoty najviac kolísali
v musculus semimembranosus a najmenej v musculus longissimus dorsi, resp. musculus
intercostales externi (s = 0,41 g.100 g-1, vk = 1,76 % oproti s = 0,23 g.100 g-1, vk = 0,98 %,
resp. s = 0,25 g.100 g-1, vk = 1,06 %).
Rozdiel v obsahu bielkovín testovaný medzi svalmi vybraných technologických častí
hovädzích štvrtí nebol štatisticky preukazný (P>0,05).
Priemerný obsah tuku vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích štvrtí
a jeho štatistické vyhodnotenie
Priemerný obsah tuku vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích štvrtí je
uvedený v grafe 2, štatistické vyhodnotenie obsahu tuku vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí je uvedené v tabuľke 3 a rozdielu v obsahu tuku medzi
svalmi vybraných technologických častí hovädzích štvrtí v tabuľke 4.
g.100 g-1

Graf 2 Priemerný obsah tuku vo svaloch technologických častí hovädzích štvrtí, g.100 g-1
Tuk zohráva dôležitú úlohu v kulinárskej oblasti a pri chuťových vlastnostiach mäsa.
Ovplyvňuje aj jemnosť mäsa (Nishimura et al., 1999), farbu mäsa (Fiems et al., 2000) a
šťavnatosť mäsa (Okumura et al., 2007).
Priemerný obsah tuku vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích štvrtí
v našom experimente sa pohyboval v rozsahu medzi hodnotami 0,40 g.100 g-1 v musculus
iliopsoas, resp. 0,41 g.100 g-1 v musculus triceps surae alebo musculus longissimus dorsi až
0,50 g.100 g-1 v musculus quadriceps femoris. V ostatných sledovaných svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí sme zaznamenali priemerný obsah tuku 0,43 g.100 g-1
v musculus semimembranosus alebo musculus transversus abdomini, 0,44 g.100 g-1
v musculus intercostales externi a 0,48 g.100 g-1 v musculus masseter. Podľa Listrat et al.
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(2016) kostrové svaly hovädzieho dobytka obsahujú 1 – 10 % tuku, čo je hodnota 1 – 10
g.100 g-1. Údaj uvádzaný týmito autormi je podstatne odlišný od výsledkov, ktoré sme zistili
chemickou analýzou nami sledovaných svalov vybraných technologických častí hovädzích
jatočných štvrtí. Obsah tuku predstavuje značnú variabilitu v populácii hovädzieho dobytka
ako medzi plemenami (Šurbt et al., 2006), tak aj vo vnútri plemena (Węglarz, 2010a) a
medzi jednotlivými svalmi v závislosti od ich anatómie a fyziologickej úlohy (Searls et al.,
2005).
Tabuľka 3 Štatistické vyhodnotenie obsahu tuku vo svaloch vybraných technologických častí
hovädzích štvrtí
Ukazovateľ
n
s
Musculus quadriceps femoris
6
0,16
Musculus semimembranosus
6
0,08
Musculus transversus abdomini
6
0,08
Musculus triceps surae
6
0,08
Musculus iliopsoas
6
0,10
Musculus longissimus dorsi
6
0,12
Musculus intercostales externi
6
0,14
Musculus masseter
6
0,16
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient

vk, %
32,76
19,55
19,55
20,20
25,45
28,47
32,80
33,29

Tabuľka 4 Štatistické vyhodnotenie rozdielu v obsahu tuku medzi svalmi vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí

Ukazovateľ
Musculus
quadriceps
femoris
Musculus
semimembranosus
Musculus
transversus
abdomini
Musculus
triceps surae
Musculus
iliopsoas
Musculus
longissimus
dorsi
Musculus
intercostales
externi

Musculus
semimembranosus

Musculus
transversus
abdomini

P>0,05

P>0,05
P>0,05

Musculus
longissimus
dorsi

Musculus
intercostales
externi

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

Musculus
triceps
surae

Musculus
iliopsoas

Musculus
masseter

P>0,05

–: označenie v hornom indexe vyjadruje štatistický nepreukazný rozdiel v obsahu tuku medzi
svalmi (P>0,05)
Zo štatistického vyhodnotenia obsahu tuku vo svaloch vybraných technologických
častí hovädzích štvrtí vyplýva, že jeho hodnoty najviac kolísali v musculus quadriceps
femoris, resp. musculus masseter a najmenej v musculus semimembranosus, resp. musculus
transversus abdomini alebo musculus triceps surae (s = 0,16 g.100 g-1, vk = 32,76 %, resp.
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oproti s = 0,16 g.100 g-1, vk = 33,29 % oproti s = 0,08 g.100 g-1, vk = 19,55 % alebo s = 0,08
g.100 g-1, vk = 20,20 %). V konečnom dôsledku vek zvieraťa je jedným z faktorov, ktorý
rozhoduje o obsahu intramuskulárneho tuku v mäse (Smith et al., 2009; Węglarz, 2010b).
Svaly, ktoré sme podrobili chemickej analýze na obsah tuku boli získané z hovädzieho
dobytka vo veku 9 mesiacov.
Štatistickým vyhodnotením rozdielu v obsahu tuku medzi sledovanými svalmi
vybraných technologických častí hovädzích štvrtí sme zistili, že nebol preukazný (P>0,05).
Priemerný obsah vody vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích štvrtí
a jeho štatistické vyhodnotenie
Priemerný obsah vody vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích štvrtí je
uvedený v grafe 3, štatistické vyhodnotenie obsahu vody
vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí je uvedené v tabuľke 5 a rozdielu v obsahu vody medzi
svalmi vybraných technologických častí hovädzích štvrtí v tabuľke 6.
g.100 g-1

Graf 3 Priemerný obsah vody vo svaloch technologických častí hovädzích štvrtí, g.100 g-1
Priemerný obsah vody vo svaloch vybraných technologických častí hovädzej štvrte sa
pohyboval v rozsahu hodnôt 71,55 g.100 g-1 v musculus longissimus dorsi, resp. 71,58 g.100
g-1 v musculus intercostales externi až 72,05 g.100 g-1 v musculus semimembranosus, resp.
72,09 g.100 g-1 v musculus quadriceps femoris. V ostatných sledovaných svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí sme zistili priemerný obsah vody 71,60 g.100 g-1 v
musculus masseter, 71,62 g.100 g-1 musculus iliopsoas, 71,71 g.100 g-1 v musculus
transversus abdomini a 71,72 g.100 g-1 v musculus triceps surae. Kostrové svaly podľa
Listrat et al. (2016) obsahujú približne 75 % vody, čo znamená 75 g.100 g-1. Táto hodnota
obsahu vody v mäse je vyššia, ako sme my zaznamenali analýzou jednotlivých svalov
vybraných technologických častí hovädzej jatočnej štvrte. Aj Rodrigues a Andrade (2004),
Hautrive et al. (2012) zaznamenali vyšší obsah vody v hovädzom mäse 73,5 % alebo
Abularach et al. (1998) 75,65 % (75,65 g.100g-1) u plemena Nellore, ktoré bolo zabité vo
veku 24 mesiacov.
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Tabuľka 5 Štatistické vyhodnotenie obsahu vody vo svaloch vybraných technologických
častí hovädzích štvrtí
Ukazovateľ
n
s
Musculus quadriceps femoris
6
0,85
Musculus semimembranosus
6
0,86
Musculus transversus abdomini
6
0,23
Musculus triceps surae
6
0,22
Musculus iliopsoas
6
0,27
Musculus longissimus dorsi
6
0,21
Musculus intercostales externi
6
0,20
Musculus masseter
6
0,22
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient

vk, %
1,18
1,19
0,32
0,30
0,37
0,29
0,29
0,31

Podľa výsledkov štatistického vyhodnotenia obsahu vody vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí vyplýva, že ich hodnoty najviac kolísali v musculus
quadriceps femoris, resp. musculus semimembranosus a najmenej v musculus intercostales
externi resp. musculus longissimus dorsi alebo musculus triceps surae a musculus masseter
(s = 0,85 g.100 g-1, vk = 1,18 %,resp. s = 0,86 g.100 g-1, vk = 1,19 %, oproti s = 0,20 g.100 g-1,
vk = 0,29 %, resp. s = 0,21 g.100 g-1, vk = 0,29 % a s = 0,22g.100 g-1, vk = 0,31 %).
Tabuľka 6 Štatistické vyhodnotenie rozdielu v obsahu vody medzi svalmi vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí

Ukazovateľ
Musculus
quadriceps
femoris
Musculus
semimembranosus
Musculus
transversus
abdomini
Musculus
triceps surae
Musculus
iliopsoas
Musculus
longissimus
dorsi
Musculus
intercostales
externi

Musculus
semimembranosus

Musculus
transversus
abdomini

P>0,05

P>0,05
P>0,05

Musculus
longissimus
dorsi

Musculus
intercostales
externi

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

Musculus
triceps
surae

Musculus
iliopsoas

Musculus
masseter

P>0,05

–: označenie v hornom indexe vyjadruje štatistický nepreukazný rozdiel v obsahu vody medzi
svalmi (P>0,05)
Rozdiel v obsahu vody testovaný medzi svalmi vybraných technologických častí
hovädzích štvrtí nebol štatisticky preukazný (P>0,05). Potreba neustáleho zlepšovania
vlastností jatočne opracovaného tela hovädzieho dobytka, rovnako ako akostné vlastnosti
mäsa sú požadované zo strany spotrebiteľov a tým sa stávajú aj hlavným cieľom skúmania
produkcie hovädzieho mäsa. Wegner et al. (2000), poukazujú na skutočnosť, že obsah vody
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v mäse patrí medzi základné akostné znaky, ktoré sú podstatné pre spotrebiteľov a
spracovateľský priemysel.
Priemerný obsah cholesterolu vo svaloch vybraných technologických častí vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí a jeho štatistické vyhodnotenie
Priemerný obsah cholesterolu vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích
štvrtí je uvedený v grafe 4, štatistické vyhodnotenie obsahu cholesterolu vo svaloch
vybraných technologických častí hovädzej štvrte je uvedené v tabuľke 7 a rozdielu v obsahu
cholesterolu medzi svalmi vybraných technologických častí hovädzích štvrtí v tabuľke 8.
g.100 g-1

Graf 4 Priemerný obsah cholesterolu vo svaloch technologických častí hovädzích štvrtí,
g.100 g-1
Tabuľka 7 Štatistické vyhodnotenie obsahu cholesterolu vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí
Ukazovateľ
n
s
Musculus quadriceps femoris
6
0,004
Musculus semimembranosus
6
0,005
Musculus transversus abdomini
6
0,004
Musculus triceps surae
6
0,003
Musculus iliopsoas
6
0,002
Musculus longissimus dorsi
6
0,002
Musculus intercostales externi
6
0,002
Musculus masseter
6
0,002
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient

vk, %
12,48
15,11
14,12
11,75
7,22
7,22
7,22
6,90

De Marchi et al. (2007) skúmali obsah cholesterolu v mäse pri troch plemenách
hovädzieho dobytka. Na základe dosiahnutých výsledkov autori konštatovali, že hodnoty
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obsahu cholesterolu v mäse boli porovnateľné s hodnotami zaznamenanými aj inými autormi
a neboli ovplyvnené systémom chovu, vekom, telesnou hmotnosťou a obsahom tuku
v jatočne opracovanom tele.
Priemerný obsah cholesterolu vo svaloch vybraných technologických častí hovädzích
štvrtí v našom experimente dosiahol hodnoty v rozsahu 0,028 g.100 g-1 v musculus iliopsoas,
resp. musculus longissimus dorsi alebo musculus intercostales externi až 0,032, resp. 0,033
g.100 g-1 v musculus semimembranosus, resp. v musculus quadriceps femoris. V ostatných
sledovaných svaloch vybraných technologických častí hovädzích štvrtí sme zaznamenali
priemerný obsah cholesterolu 0,029 g.100 g-1 v musculus triceps surae, resp. v musculus
masseter a 0,030 g.100 g-1 v musculus transversus abdomini.
Z výsledkov štatistického vyhodnotenia obsahu cholesterolu vo svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí vyplýva, že ich hodnoty najviac kolísali v musculus
semimembranosus a musculus transversus abdomini a najmenej v musculus masseter, resp.
musculus iliopsoas alebo musculus longissimus dorsi, prípadne musculus intercostales externi
(s = 0,005 g.100 g-1, vk = 15,11 % oproti s = 0,002 g.100 g-1, vk = 6,90 %, resp. s = 0,002
g.100 g-1, vk = 7,22 %).
Tabuľka 8 Štatistické vyhodnotenie rozdielu v obsahu cholesterolu medzi svalmi vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí

Ukazovateľ
Musculus
quadriceps
femoris
Musculus
semimembranosus
Musculus
transversus
abdomini
Musculus
triceps surae
Musculus
iliopsoas
Musculus
longissimus
dorsi
Musculus
intercostales
externi

Musculus
semimembranosus

Musculus
transversus
abdomini

P>0,05

P>0,05
P>0,05

Musculus
longissimus
dorsi

Musculus
intercostales
externi

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05 P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

Musculus
triceps
surae

Musculus
iliopsoas

Musculus
masseter

P>0,05

–: označenie v hornom indexe vyjadruje štatistický nepreukazný rozdiel v obsahu cholesterolu
medzi svalmi (P>0,05)
Rozdiel v obsahu cholesterolu testovaný medzi svalmi vybraných technologických
častí hovädzích štvrtí nebol štatisticky preukazný (P>0,05).
ZÁVER
Pre riešenie úloh na dosiahnutie cieľa predloženej práce sme si zvolili farmu chovu
hovädzieho dobytka SHR Čačová Angela v podhorskej oblasti východného Slovenska.
Na skúmanie chemického zloženia produkovaného mäsa sme zvolili býčka plemena
Limousine vo veku 9 mesiacov, ktorý vážil 300 kg. Z jatočne opracovaných štvrtí sme vybrali
špičku, stehno, bok bez kostí, glejovku, sviečkovicu roštenku, rebrá a líčko, z ktorých sme
oddelili sval, ktorý sme rozdelili na 6 rovnakých častí. Ktoré sme chemicky analyzovali a
štatisticky vyhodnotili.
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Z vyhodnotených výsledkov chemického zloženia svalov technologických častí
hovädzích štvrtí pri definovaných podmienkach chovu, výživy a kŕmenia bolo zistené, že
rozdiel v obsahu bielkovín, tuku, vody a cholesterolu medzi svalmi vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí nebol štatisticky preukazný. V závere možno
konštatovať, že obsah základných živín bol porovnateľný v sledovaných svaloch vybraných
technologických častí hovädzích štvrtí.
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POUŽITIE EYETRACKINGOVEJ TECHNIKY NA POSÚDENIE
VÝZNAMU OBALU MEDU
USE OF EYETRACKING TECHNIQUE FOR THE IMPORTANCE OF
HONEY PACKAGING
Birčiaková Naďa, Stávková Jana, Nagyová Ľudmila, Chytil Ondřej
Abstract: The paper deals with consumer behavior, with emphasis on the impact of
information on the packages and labels at young consumers aged 20 to 35 years in the
selection of honey. There are used techniques of marketing research, specifically eyetracking
observation. In the experiment 4 samples of honey were used and the investigation was
attended by 35 respondents. It was found that the greatest attention to the packaging of honey
is attracted by brand manufacturer, the type of honey and honey sign itself. The least
monitored elements are the weight of packaging and graphic design.
Keywords: consumer behavior, etiquette, packaging, honey, Eyetracking
ÚVOD
K významným nástrojom výrobkového mixu patrí obal výrobku, ktorý má rozdielny
význam pri jednotlivých spotrebných produktoch, predovšetkým potravinách. Výrobcovia
potravín stále viac investujú do nových obalových technológií, tradičné obaly sú nahrádzané
modernými ekologickými obalmi, ktoré sú schopné vzbudiť záujem zaujímavým dizajnom
a emočne pôsobiť na spotrebiteľov. Obal je nositeľom informácií a rozhodujúcim spôsobom
môže ovplyvniť ich nákupné rozhodnutie. Vhodný obal pre spotrebiteľa je považovaný za
konkurenčnú výhodu výrobcu, resp. predajcu. Podľa definície Juráškovej a Horňáka (2012)
"obal je ochranný a propagačný prostriedok produktu v mieste predaja." Niektorí autori
Křížek a Crha (2012) zdôrazňujú predovšetkým obsah komunikovaný na obale a obal ako
marketingový nástroj. Obsah obalu nahrádza rolu predavača, spolu s dizajnom sa
prispôsobuje životnému štýlu spotrebiteľa. Nemožno opomenúť právne hľadisko definície
obalu, ktoré v SR upravuje zákon č. 66/2006 Zb., v zmysle ktorého je obal definovaný ako
„výrobok zhotovený z materiálu akejkoľvek povahy určený na zásobovanie, ochranu,
manipuláciu, dodávku, prípadne prezentáciu výrobkov určených spotrebiteľovi, vrátane
vymedzenia spôsobu označovania a druhu informácií o potravinách.“ V SR funkcie obalu
definuje zákon č. 119/2010 Zb. Pre produkt špecifického významu, ktorým med v skutočnosti
je, platí mnoho ďalších povinností, ktoré uvádzajú Titěra a Vořechovská (2013) „ako súhrn
zákonom daných pravidiel.“ V decembri 2014 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií
o potravinách spotrebiteľom, ktoré sa týka i medu. Aj naďalej pre označovanie medu platia
národné/české predpisy – platný text veterinárneho zákona č. 166/1999 Zb. (Predaj z dvora),
zákona o potravinách č. 110/1997 Zb. a jeho vykonávacie vyhlášky č. 113/2005 Zb. (Oi.
Výživové a zdravotné tvrdenia) a vyhlášky č. 76/2003 Zb. (druhy medu a jeho parametre).
Neoddeliteľnou súčasťou obalu medu je etiketa, na ktorej je potrebné uvádzať všetky
informácie v zmysle platných zákonov, vyhlášok a iných dokumentov, bez ohľadu na to, či sa
med bude predávať v obchodnej sieti, na trhovisku alebo v miestnej predajni. Iba v jednom
prípade nie je potrebné med označovať, ak je predávaný priamo doma konečnému
spotrebiteľovi. Na etikete obalu medu je potrebné vychádzať z povinne uvádzaných
informácií – označenie výrobcu (včelára), dátum minimálnej trvanlivosti, veľkosť obalu
(hmotnosť produktu, druh medu – kvetový alebo medovicový). Veľkovýrobcovia sú povinní
uvádzať naviac aj šaržu výroby. Na etikete môžu byť uvedené i ďalšie informácie, týkajúce sa
spôsobu úpravy medu, miesta pôvodu, rastliny, z ktorej med pochádza a iné. Európska
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legislatíva zakazuje uvádzať niektoré pojmy na etikete ako napr. prírodný, pravý,
nefalšovaný, včelí med, ďalej, že neobsahuje prídavné látky, konzervanty a pod.
Cieľom príspevku je identifikácia prvkov na obale medu, týkajúcich sa pútavosti,
dĺžky času, v ktorom prvok zaujme a v konečnom dôsledku vplyvu týchto prvkov na nákupné
rozhodnutia spotrebiteľov. Vzhľadom na špecifické vlastnosti medu je potrebné overiť, či
ovplyvňujú kupujúceho rovnaké prvky etikety a s rovnakou intenzitou, ako je tomu v prípade
obalov a etikiet iných potravinových produktov.
MATERIÁL A METODIKA
Za účelom splnenia cieľa príspevku boli uskutočnené experimenty v eyetrackingovom
laboratóriu Ústavu marketingu a obchodu Mendelovej univerzity v Brne. V experimente boli
použité 4 vzorky medu, nakúpené náhodne, na rôznych miestach trhu, od rôznych predajcov.
Zastúpenie mali hypermarkety a supermarkety, predajcovia ponúkajúci med na farmárskych
trhoch a e-shopy. Respodenti boli mladí ľudia vo veku od 20 do 35 rokov, v celkovom počte
42, vybraní náhodným výberom. Realizačná fáza prebiehala v eyetrackingovom laboratóriu
po odbornom zaškolení všetkých respondentov a overení, či spĺňajú predpoklady použitia
technického zariadenia. Konečný počet do experimentu zapojených respondentov bol 35.
Technika eyetrackingu zaznamenáva reakcie respondenta na zmenu stimulov (rôzne
etikety). Zariadenie sleduje pohyb očí aj napriek širokému pozorovaciemu uhlu a súčasne
automaticky zaznamenáva tento pohyb. Pri každom respondentovi, pred samotným meraním,
prebiehala kalibrácia pohybu očí. Použitý bol softvér SMI Be Gaze TM (TM – ako exponent)
s metrikami Scan paths, ktoré zobrazujú pohyb zreničky pri sledovaní stimulov a súčasne
zaznamenáva čas (Holmqvist a kol., 2012). Na vykreslenie dráhy zraku boli použité kruhy aj
priamky. Priemer kruhu vyjadruje čas fixácie v priamej korelácii. Priamky znázorňujú pohyb
zreničiek do ďalšieho bodu (Sakado) Nielsen, Pernice (2010). Ďalšou použitou technikou
v experimente eyetrackingu sú Heat maps. Jedná sa
o vizualizáciu výsledku
eyetrackingového merania. Podľa Heat maps sa určuje metrika AOI – najpoužívanejší nástroj,
ktorý umožňuje skúmať vzťahy medzi oblasťami/prvkami záujmu. Oblasti záujmu boli
analyzované podľa ukazovateľov KPI.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Prezentácia výsledkov eyetrackingového výskumu obalov štyroch vzoriek medu,
s rozdielnym dizajnom a rozdielnymi informáciami je prezentovaná na dvoch vzorkách
medu, ktoré najlepšie vyjadrujú naplnenie funkcie obalu, „med kvetový z Vysočiny
a „Medokomerc med lúčny“. Výzkum zameraný na obal medu bol realizovaný zámerne,
z dôvodov, že obal výrazne ovplyvňuje nákupné rozhodovanie spotrebiteľa a súčasnosti je
uvádzaný ako jeden z prvkov marketingovej komunikácie, ktorý môže vzbudiť pozornosť,
vyvolať emócie a je tiež nositeľom informačnej hodnoty (Vysekalová, 2011, Kotler a Keller,
2013). Moderné balenie musí vyjadrovať zákazníkov štýl života (Kutz, 2007).
Med kvetový z Vysočiny
Jedná sa o kvetový med, svetlej farby, v názve s označením regiónu pôvodu. Heat map
vzorky vypovedá o sústredení sa respondentov predovšetkým na centrálny kruh etikety,
v ktorom sa nachádza označenie medu, značka medu a región. Menšia pozornosť
respondentov bola venovaná informáciám a hmotnosti. Pre analýzu KPI bolo pri tejto vzorke
stanovených 9 oblastí záujmu (Obr. 1).
Významnou oblasťou A0I je značka (16,1 % času), druh (15,8 % času), označenie
medu (10,1 % času), grafika (6,7 % času) a info 1 (12,2 % času). Ďalšie oblasti záujmu –
hmotnosť, viečko, info 2 a Info 3 – respondenti považovali za menej významné. Celková
pozornosť na centrálny kruh etikety predstavovala 48,7 % všetkého času respondentov. Forma
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centrálneho kruhu s menším počtom prvkov sa javí ako veľmi vhodná na vzbudenie
pozornosti. Zaujímavá je rozdielna pozornosť týkajúca sa informácií, umiestnených v troch
rozdielnych a dizajnovo odlišných miestach. Pozornosť viac púta tá informačná časť, ktorá
je farebne aj dizajnovo výrazne odlišná (Obr. 2 a 3). S týmto tvrdením sa stotožňujú
i Rabinowitz (2012) a Mousner (2008).

Obr. 1: Analýza KPI vzorky Med kvetový z Vysočiny
Zdroj: Vlastné spracovanie, vlastný výskum

Obr. 2: Relatívne vyjadrenie času stráveného na zvolených AOI pri vzorke Med kvetový
z Vysočiny
Zdroj: Vlastné štatistické spracovanie podľa SMI BeGazeTM
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Obr. 3: Čas sledovania jednotlivých oblastí na etikete
Zdroj: Vlastné štatistické spracovanie

Medokomerc med lúčny
Jedná sa o zmiešaný med – český med je zmiešaný s medmi z iných krajín EÚ i mimo EÚ.
Obal je z plastu, dizajn veľmi účelný.

Obr. 4: Analýza KPI vzorky Medokemerc med lúčny
Zdroj: Vlastné spracovanie, vlastný výskum

Na základe uskutočnenej analýzy Heat maps (významný a často používaný prostriedok
vizualizácie dát získaných z eyetrackingového merania, umožňujúci jednoduché vytvorenie
tepelnej mapy a rýchlu interpretáciu – Holmquist a kol., 2011) je možné konštatovať, že
najväčšia pozornosť respondentov bola venovaná centrálnej časti obalu a hornej časti etikety,
kde sú umiestnené všetky skúmané prvky. KPI analýza pri tomto mede pozostávala z 8 oblastí
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AOI (Obr. 4). Najviac sledovanou oblasťou boli Info 1 (26,5 % času), Info 2 (23,1 % času),
označenie medu (9,7 % času) a značka (7,6 % času). Ďalšie štyri oblasti neboli zaujímavé,
nakoľko hodnoty ich sledovania boli nízke (Obr. 5 a 6).

Obr. 5: Relatívne vyjadrenie času stráveného na zvolených AOI pri vzorke
Medokomerc med lúčny
Zdroj: Vlastné štatistické spracovanie podľa SMI BeGazeTM

Obr. 6: Čas sledovania jednotlivých oblastí na etikete
Zdroj: Vlastné štatistické spracovanie

Z výsledkov realizovaného výskumu možno konštatovať, že ak respondentov na prvý
pohľad nezaujme prvok, ktorý je podľa nich rozhodujúci – druh, značka, výrobca alebo
dizajn, tak sa zamerajú na textové informácie a hľadajú v nich to, čo je pre nich
najdôležitejšie a doteraz to nezískali.
ZÁVER
Zhrnutím výsledkov vykonaných prostredníctvom KPI analýz eyetrackingových
experimentov možno u identifikovaných prvkov AOI vyvodiť závery, že najväčšiu pozornosť
púta značka výrobcu, druh medu a označenie medu. Pozornosť postupne klesá pri označení
českého medu, doplnkových informáciách na etikete a viečku. K najmenej sledovaným
prvkom patria označenie hmotnosti balenia a grafický dizajn.
Z výsledkov eyetrackingových experimentov štyroch vzoriek medu a vytvorených
Heat maps ich etikiet je možné zovšeobecniť, že väčšie grafické prvky na obale si vyžadujú
dlhšiu časovú dobu na ich prezeranie, že netradičné a výrazné farby pútajú väčšiu pozornosť
respondentov. Rozdiely v čase sledovania jednotlivých oblastí etikety medzi mužmi a ženami
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nie sú podstatné, rovnako ako nie je významný rozdiel v poradí sledovania jednotlivých
prvkov obalu.
Z vykonaných KPI analýz možno vyvodiť niekoľko poznatkov a obohatiť
problematiku využívania marketingových nástrojov, akými sú produkt, jeho obal a etiketa na
ňom umiestnená, pre tak špecifický produkt akým je med. Med má viaceré priaznivé a liečivé
vlastnosti. Je antiseptický, má antioxidačné a probiotické účinky. Práve pre tieto vlastnosti je
med konzumovaný aj ako náhrada repného cukru a uprednostňovaný spotrebiteľom pri jeho
kúpe.
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KVALITA JEDLÉHO HMYZU
QUALITY OF FOOD INSECT
Lenka Kouřimská, Anna Adámková
Abstract: Insects are for many nations and ethnic groups an indispensable part of the diet.
From a nutritional point of view, insects have significant protein content. It varies from 20 to
76 % depending on the type and development stage of the insect. Fat content variability is
large (2 to 50 %) and depends on many factors. Total polyunsaturated fatty acids content may
be up to 70 %. Carbohydrates content is usually in the range 1-10 %. They are represented
mainly by chitin, whose content ranges between 5 to 16 %. Edible insects contain a large
amount of minerals (K, Na, Ca, Cu, Fe, Zn, Mn and P) as well as vitamins such as vitamin A,
carotenes, vitamins B group, vitamin D, E, K, and C. From the hygienic point of view it
should be pointed out that some insects may produce or contain toxic bioactive compounds.
They may also contain residues of pesticides and heavy metals from the ecosystem.
Consumption of edible insects should be also considered with respect to human allergic
reactions.
Keywords: carbohydrate, entomophagy, fat, mineral, protein, vitamin,
ÚVOD
Pojem „entomofagia“ (z gréckeho slova ἔντομον éntomon, „hmyz“, a φᾰγεῖν phagein,
"jesť") znamená využívanie hmyzu ako potraviny. Človek sa v rannom vývoji živil ako
všežravec v značnej miere i hmyzom. Ešte predtým, ako mali ľudia nástroje k lovu alebo
k poľnohospodárskej činnosti, predstavoval hmyz dôležitú časť ich potravy. Okrem toho žili
ľudia väčšinou v teplých oblastiach, ktoré im poskytovali rôzne druhy hmyzu po celý rok. Pri
nedostatku mäsa stavovcov bol hmyz veľakrát výborným zdrojom bielkovín (Sponheimer et
al., 2005).
V súčasnosti je evidovaných viac ako 2000 druhov jedlého hmyzu. Na celom svete sa
najčastejšie konzumujú chrobáci, ďalej húsenice, včely, osy a mravce. Po nich nasledujú
kobylky, sarančatá a cvrčky, cikády a ďalšie druhy (Cerritos, 2009). Najviac hmyzu sa
konzumuje v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike (van Huis, 2013; Kinyuru et al., 2013).
V európskych krajinách ľudia konzumujú hmyz v malej miere, ale v súčasnosti záujem
o entomofágiu rastie. V dohľadnej dobe sa predpokladá, že hmyz by mohol spestriť jedálny
lístok. Konzumáciou hmyzu a rizikami s ňou spojenými sa preto zaoberala i EFSA
v dokumente „Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed“
z októbra 2015 (EFSA, 2015).
PREČO KONZUMOVAŤ HMYZ?
So zvyšujúcim sa počtom obyvateľstva na svete sa zároveň zvyšuje záujem o proteínové
zdroje, avšak množstvo dostupnej poľnohospodárskej pôdy je obmedzené. Odhaduje sa, že
v roku 2050 bude tvoriť svetová populácia viacej ako 9 miliárd obyvateľov. Proteíny
z konvenčných zdrojov nemusia postačovať, a preto bude potreba sa zamerať na alternatívne
zdroje ako je napríklad jedlý hmyz. (Godfray et al., 2010). Pri porovnávaní chovu jedlého
hmyzu a hospodárskych zvierat sa ukazuje, že chov hmyzu by mohol byť šetrnejší
k životnému prostrediu a zároveň by mohol obmedziť tvorbu skleníkových plynov, spotrebu
vody a pôdy. (van Huis et al., 2013). Hmyz má pri porovnaní s hospodárskymi zvieratami
vysokú konverziu krmiva. Zaujímavým pozitívnym aspektom entomofágie je i pomoc pri
znížení spotreby pesticídov.
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NUTRIČNÁ KVALITA JEDLÉHO HMYZU
Nutričná hodnota jedlého hmyzu je veľmi rôznorodá predovšetkým kvôli množstvu
a variabilite druhov. Aj v rámci jednej skupiny hmyzu sa môžu nutričné hodnoty významne
líšiť v závislosti od stupňai metamorfózy, pôvodu hmyzu a jeho zdroje príjmu živín. Nutričná
hodnota hmyzu, tak ako väčšina potravín je ovplyvnená prípravou a spracovaním pred
konzumáciou (van Huis et al., 2013). Väčšina jedlého hmyzu poskytuje dostatočné množstvo
energie a proteínov, splňuje požiadavky aminokyselín pre človeka, má vysoký obsah mono
a polyénových mastných kyselín, je bohatá na stopové prvky, ako je meď, železo, horčík,
mangán, fosfor, selén a zinok, tiež ako riboflavín, kyselinu pantothenovú, biotín
a v niektorých prípadoch kyselinu listovú (Rumpold, Schlüter, 2013).
Energetická hodnota
Energetická hodnota jedlého hmyzu závisí od jeho zloženia a to predovšetkým od obsahu
tuku. Larválne štádiá alebo štádiá kukly bývajú obvykle bohatšie na energiu v porovnaní
s dospelými jedincami. Bielkovinné druhy hmyzu majú naopak obsah energie nižší
(Bednářová, 2013). Ramos-Elorduy et al. (1997) analyzovali 78 druhov hmyzu a uvádzajú, že
eneretická hodnota bola v rozmedzí 2482,77 až 3190,34 kJ na 100 g sušiny. Van Huis et al.
(2013) uvádza hodnoty v rozpätí 89372,62 až 5325,61 kJ.100 g-1 čerstvej hmotnosti.
Bielkoviny
Bednářová (2013) skúmala u siedmych druhov hmyzu obsah celkového proteínu. Obsah
celkového proteínu bol u všetkých sledovaných druhov hmyzu pomerne vyrovnaný
s výnimkou vijačky voštinovej (Galleria mellonella), kde bol obsah bielkovín len 38,41 %.
U ostatných druhov sa percentuálny podiel pohyboval od 50,86 % u múčiara obyčajného
(Tenebrio molitor) do 62,21 % u sarančaťa sťahovavého (Locusta migratoria). Xiaoming et
al. (2010) hodnotili obsah bielkovín u 100 druhov hmyzu. Obsah proteínu bol v rozmedzí 13
až 77 % v sušine. Tento fakt poukazuje na veľkú variabilitu skúmaného hmyzu. V Mexiku
skúmali 87 druhov jedlého hmyzu a priemerný obsah bielkovín v sušine bol od 15 % do 81 %.
Štúdia sa tiež zaoberala stráviteľnosťou proteínov z hmyzu, ktorá je 76-96 % (Ramos-Elorduy
et al., 1997).
Jedlý hmyz obsahuje celú škálu nutrične cenných aminokyselín vrátane vysokého obsahu
fenylalanínu a tyrozínu. Niektoré druhy hmyzu obsahujú veľké množstvo lyzínu, tryptofánu
a threonínu, ktoré bývajú deficitné v niektorých proteínoch obilnín. Napríklad v Angole by
príjem týchto živín mohol byť doplnený konzumáciou termitov rodu Macrotermes
subhyalinus (Sogbesan a Ugwumba, 2008). Obyvatelia v Papui-Nové Guinei sa bežne
stravujú hľuzami, v ktorých je nízke zastúpenie lyzínu a leucínu. Tento nutričný deficit
kompenzujú konzumáciou lariev chrobáka z čeľade Rhynchophorus, ktoré majú množstvo
lyzínu, naopak, vysoké. Hľuzy, naopak, obsahujú vysoký podiel tryptofánu a aromatických
aminokyselín, ktoré sú v larvách chrobáka z čeľade Rhynchophorus obsiahnuté
v obmedzenom množstve. Z tohoto dôvodu je nutričný príjem stravy vyvážený (Bukkens,
2005; van Huis et al., 2013). Analýzy takmer stovky jedlých druhov hmyzu ukazujú, že obsah
esenciálnych aminokyselín tvorí 46-96 % z celkového množstva aminokyselín (Xiaoming et
al., 2008).
Tuky
Jedlý hmyz obsahuje priemerne 10 až 60 % tuku v sušine (tabuľka 1). Je vyššia
v larválnych štádiách ako v dospelosti (Xiaoming et al., 2010). Húsenice patria medzi hmyz
s najvyšším obsahom tuku. Tzompa-Sosa et al. (2014) uvádzajú celkový obsah tuku u húseníc
(Lepidoptera) v rozmedzí 8,6 až 15,2 g na 100 g hmyzu. Naopak u kobyliek a príbuzných
druhov Orthoptera sa obsah tuku pohybuje od 3,8 g do 5,3 g na 100 g hmyzu.
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Lipidy u hmyzu majú pomerne vysoký obsah C18 mastných kyselín vrátane olejovej,
linolovej a linolénovej kyseliny (Tzompa-Sosa et al., 2014). Významne je zastúpená
i palmitová kyselina. Zloženie mastných kyselín hmyzu je ovplyvnené zdrojom výživy, ktorí
prijímajú (Bukkens, 2005).
Zo sterolov je u hmyzu najviacej zastúpeným sterolom cholesterol. Ekpo et al. (2009)
študovali obsah cholesterolu v lipidoch termitov Macrotermes bellicosus a húseniciach
Imbrasia belina, ktoré sa obvykle konzumujú v Nigérii. Zistili, že priemerný obsah
cholesterolu v lipidovej frakcii bol 3,6 %.
Tabuľka 1: Obsah tuku v sušine jedlého hmyzu
Slovenský názov
Latinský názov
Štádium
Priadka morušová
Včela medonosná
Saranče sťahované
Vijačka voštinová
Svrček stepný
Múčiar obyčajný
Múčiar brazílsky

Bombyx mori
Apis melifera
Locusta migratoria
Galleria mellonella
Gryllus assimilis
Tenebrio molitor
Zophobas atratus

kukla
plod
nymfa
húsenica
nymfa
larva
larva

Obsah tuku
(% v sušine)
29
31
13
57
34
36
40

Zdroj: Bednářová (2013)

Vláknina
Jedlý hmyz obsahuje významné množstvo vlákniny. Najčastejšou formou vlákniny je
chitín (van Huis et al., 2013). Jeho množstvo sa v organizme hmyzu pohybuje v rozmedzí od
2,7 do 49,8 mg.kg-1 na kilogram čerstvej hmoty hmyzu a v rozmedzí 11 až 137 mg.kg-1 na
kilogram sušiny. Chitín je predovšetkým považovaný za nestráviteľnú vlákninu. V ľudskom
organizme pôsobí obdobne ako celulóza a pre tento účinok je často nazývaný „živočíšnou
vlákninou“ Borkovcová et al. (2009). Bednářová (2013) analyzovala množstvo vlákniny v 7
rôznych druhoch jedlého hmyzu. Najvyššie zastúpenie vlákniny bolo zistené u sarančaťa
sťahovavého (27 %), najmenej u cvrčka stepného (8 %).
Minerálne látky
Jedlý hmyz môže byť nutrične zaujímavý i z hľadiska obsahu minerálnych látok ako sú
železo, zinok, draslík, sodík, vápnik, fosfor, horčík mangán a meď (FAO, 2013). Vysoký
obsah železa má napríklad húsenica Mopane (31 až 77 g na 100 g sušiny) alebo kobylka
Locusta migratoria (8 až 20 g na 100 g sušiny) (Oonicx et al., 2010). Húsenica Mopane by
mohla byť i dobrým zdrojom zinku (14 mg na 100 g sušiny), taktiež i larvy nosatca
palmového Rhynchophorous phoenics (26,5 mg na 100 g sušiny) (Bukkens, 2005).
Vitamíny
Hmyz obsahuje celú škálu vitamínov, ako sú napríklad A, D, E, K, C a vitamíny skupiny B
(Finke, 2002; Finke, 2004; Xiaoming et al., 2008; Guerrini et al., 2009; Oonincx a Dierenfeld,
2011). Bukkens (2005) uvádza mnoho druhov hmyzu, ktorý obsahuje tiamín. Jeho rozmedzie
sa v jedlom hmyze pohybuje od 0,1 do 4 mg na 100 g sušiny. Riboflavín je zastúpený v
jedlom hmyze v množstve 0,11 až 8,9 mg na 100 g. Vysoký obsah vitamínu B12 sa nachádza v
larvách múčneho červa druhu Tenebrio molitor (0,47 μg na 100 g) a cvrčka domáceho Acheta
domesticus (5,4 μg na 100 g u dospelých jedincov a 8,7 μg na 100 g u nýmf). Retinol a βkarotén boli detekované v niektorých húseniciach motýľov, napríklad u druhu Imbrasia
oyemensis, Nudaurelia oyemensis, Imbrasia truncata a Imbrasia epimethea, ktoré obsahujú
na 100 g sušiny 32 až 48 μg retinolu a 6,8 - 8,2 μg β-karoténu. Vitamín E obsahujú napríklad
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larvy nosatce Rhynchophorus ferrugineus, ktoré majú v priemere 35 mg α-tokoferolu a 9 mg
tokoferolov β+γ na 100 g sušiny (Bukkens, 2005). U priadky morušovej Bombyx mori bol
stanovený obsah 9,65 mg tokoferolov na 100 g sušiny (Tong et al., 2011).
SENZORICKÁ KVALITA JEDLÉHO HMYZU
Vo väčšine krajín sveta je hmyz konzumovaný v živom stave hneď po jeho odchyte. Pri
ďalšom spracovaní sa hmyz necháva vylačnieť 1 až 3 dni. V ďalšom kroku sa hmyz
humánnou formou usmrcuje sparením vriacou vodou (Borkovcová et al., 2009). Medzi
kulinárske úpravy hmyzu patrí varenie, pečenie, smaženie a sušenie. Senzorické vlastnosti sú
rozhodujúcim kritériom pri konzumácii jedlého hmyzu. Chuť hmyzu je veľmi rozmanitá.
Závisí tiež na prostredí, v ktorom hmyz žije a na potrave, ktorou sa živí. V priebehu
kulinárskych úprav preberá chuť pridávaných prísad. Vonkajšia kostra hmyzu má veľký vplyv
na textúru. Hmyz je chrumkavý a zvuky vyvolané jeho konzumáciou pripomínajú chrúpanie
sušienok či praclíkov (Ramos-Elorduy, 1998). Kukly, larvy (húseníc) a nymfy sú najčastejšie
konzumovanými štádiami jedlého hmyzu, pretože obsahujú minimálne množstvo chitínu.
Preto pri žuvaní v ústach málo chrúmajú a sú pre ľudský organizmus lepšie stráviteľné. Kvôli
exoskeletu je väčšina druhov hmyzu bez vône. V priebehu tepelnej úpravy sa farba hmyzu
z pôvodných odtieňov šedej, modrej, zelenej či hnedej premení obvykle na červenú (RamosElorduy, 1998).
RIZIKÁ KONZUMÁCIE HMYZU
Konzumácia hmyzu môže znamenať aj niektoré riziká, ktoré je potrebné vziať do úvahy.
Zber hmyzu vo veľkom množstve vo voľnej prírode by mohol znamenať vážny zásah do
ekosystému krajiny. Preto je doporučené, konzumovať hmyz chovaný na farmách za
kontrolovaných a definovaných podmienok. Výberom vhodného a bezpečného krmiva je tak
zaistená následná zdravotná bezpečnosť jedlého hmyzu.
Ďalšími možnými rizikami konzumácie jedlého hmyzu je konzumácia nevhodného
vývojového štádia hmyzu, špatná manipulácia a kulinárska úprava. Konzumácia hmyzu môže
spôsobovať i alergie. Hmyz má vonkajšiu kostru tvorenú chitínom, ktorý je pre človeka ťažko
stráviteľný. Dnes kvôli potrave neobsahujúcej chitín dochádza u ľudí k úbytku tvorby
enzýmu, štiepajúceho chitín. Niektorí ľudia majú tohoto enzýmu tak minimálne množstvo, že
u nich po konzumácii hmyzu môže nastáť alergická reakcia. Najviac ohrození sú ľudia, ktorí
trpia alergiou na plody mora, ako sú napr. krevety (Bednářová et al., 2013).
V prípade nesprávneho vylačnenia, tepelného opracovania, pri nedodržaní správnych
skladovacích podmienok, môže ohroziť zdravie človeka (Giaccone, 2005; Klunder et al.,
2012).
ZÁVER
Hmyz predstavuje nutrične zaujímavou surovinu a môže sa v budúcnosti začleniť i medzi
bežné potraviny konzumované v krajinách EU. Mohol by sa tiež stať nutričným suplementom
špeciálnych diét napríklad pre športovcov. Zaradenie jedlého hmyzu do bežného jedálneho
lístku vyžaduje ale i u potenciálne vhodných druhov definovať a štandardizovať podmienky
ich chovu, vykonať monitoring zloženia vrátane biologicky aktívnych látok a analyzovať
možné hygienicko-toxikologické riziká.
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METROFOOD - VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA V OBLASTI
POTRAVIN A VÝŽIVY
METROFOOD - RESEARCH INFRASTRUCTURE IN THE FIELD OF
FOOD AND NUTRITION
Lenka Kouřimská
Abstract: Metrology is the science of measurement and includes all theoretical and practical
aspects of measurement. Measurement related to food quality, safety, traceability and
authenticity are necessary for many purposes: for official control, quality control, research
activities and for evaluating exposure through diet or to prevent food contamination.
Metrology is the foundation of any measurement system and provides the tools to make the
measurement results reliable and comparable. The measurable parameters should cover all the
aspects related to quality: size, appearance, physical and microbiological properties, absence
of hazards, lower content of harmful or undesirable substances, composition, presence of
nutrients and nutraceutical, organoleptic properties, origin of raw materials, aspects related to
packaging, shelf life and ease of use, issues related to environmental sustainability and ethic
of productions. METROFOOD-RI is a new, distributed Research Infrastructure of global
interest, by means of which it will be possible to carry out different activities supporting data
collection and measurement reliability, as well as basic and frontier research in food and
nutrition.
Keywords: metrology, food, nutrition, research infrastructure, METROFOOD-RI.
INTRODUCTION
Metrology is the science of measurement and includes all theoretical and practical aspects
of measurement. Metrology is defined by the International Bureau of Weights and Measures
(BIPM) as "the science of measurement, embracing both experimental and theoretical
determinations at any level of uncertainty in any field of science and technology" (BIPM,
2004).
Measurement related to food quality, safety, traceability and authenticity are necessary
for many purposes: for official control, quality control, research activities and for evaluating
exposure through diet or to prevent food contamination. Metrology is the foundation of any
measurement system and provides the tools to make the measurement results reliable and
comparable. Reliability of measurements is obtained through reference materials and methods
and reference laboratories. A lot of standardization bodies dealt with this matter and the
Authorities at the National and European level fix method performances and analytical
procedures. Although in the last years many efforts have been made to harmonize and share
standard and procedures, is still a long way to go. Quality of measurements plays an
increasingly key role in technological and socio-economic development.
DEVELOPMENT OF METROLOGY
The development of an adequate Metrological Infrastructure enable the realization of
a global measurement system, that makes uniform every aspect of a measurement (unit of
measurement, reference materials and reference methods, procedures for the assessment of
competence, procedures for quantifying measurement uncertainty, etc.), increasingly
improving the quality of measurements, especially in terms of reliability and comparability of
the results. It was estimated that the expenditure for measurement and testing accounts 3 to
5% of GDP and very often the decision-making relies on measurement results. Legal
metrology is broadening out from the traditional role to ensure quality and credibility of
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measurements related to law enforcement and trade to any field (i.e. health, safety, security
and the environment) subject to official controls and regulations.
While in the past metrological aspects related to trade essentially concerned the "amount"
of products (in terms of mass, length, etc.), with the spread of EU Regulations on the
movement of goods and the need to make objective and comparable (measurable) the
"quality" of products, the field of measurements has increasingly involved the fields of
chemistry and biology. In fact, the measurable parameters should cover all the aspects related
to quality: size, appearance, physical and microbiological properties, absence of hazards,
lower content of harmful or undesirable substances, composition, presence of nutrients and
nutraceutical, organoleptic properties, origin of raw materials, aspects related to packaging,
shelf life and ease of use, issues related to environmental sustainability and ethic of
productions.
METROLOGY IN CHEMICAL ANALYSIS
In physical measurements, metrological traceability is achieved and demonstrated
through an unbroken chain of comparisons all having stated uncertainties, arriving up to the
national reference samples. For chemical measurements, this traceability chain isn’t always
easily achievable. For biological and natural samples, in fact, most of the analytical
techniques are "destructive" and samples are "unique" with chemical and chemical-physical
characteristics often complex and variable in an unpredictable way, because they are subject
to the influence of factors not always known and/or parameterized. The application of the
metrological rules to chemical and biological measurements requires a wide availability of fitfor-purpose reference materials (RMs), which very often constitute the only way to establish
traceability of the measurement results and/or to quantify measurement uncertainty. The
sources for reference methods for food analysis are manifold and not always easy to access.
Beside the methods developed by the standardization bodies (ISO, UNI, CEN), there are the
methods developed by the Institutions in charge the official methods of the national
ministerial commissions or those of the European Commission. Internationally, the most
important references are: Codex Alimentarius, AOAC, and the International Associations for
the specific supply chains (e.g.: IDF, ICC, FOSFA, IOC, OIV, IFU).
The international reference for measurement uncertainty evaluation is the ISO/IEC Guide
(ISO/IEC Guide 98-3:2008). In order to transfer to chemical and biological measurements the
calculation methodologies originally set up for physical quantity measurements, a specific
guide has been developed QUAM-EURACHEM/CITAC Guide (Ellison and Williams, 2012)
that takes into account also the aspects due to the natural instability and variability of the
samples, the type of variables (continuous or discrete) and their probability distribution
models (normal, Poisson, binomial).
APPLICATION OF METROLOGY IN FOOD ANALYSIS
Measurements play a key role in every aspect of control and evaluation of food quality
and safety: from the determination of nutritional value, assimilability and biological value of
nutrients, to the evaluation of freshness, nutraceutical properties and sensory characteristics,
up to chemical and microbiological safety checks, detection of food adulteration and control
of raw materials and products traceability. Although in recent years there has been a great
development of diagnostic technologies and measuring instruments have become increasingly
sensitive and selective, the availability of reliable analytical methods for the measurement of
chemical and biological parameters is still low, due to a delay in the development of
metrology in this field and a lack of interaction/collaboration between different research
fields. The access to official methods in many cases is not free (i.e. CEN or ISO methods,
AOAC - http://www.aoac.org and ASTM - http://www.astm.org methods) and for most of the

120

chemical and biological measurements, reference methods and fit for purpose RMs are not
available yet.
METROFOOD-RI
METROFOOD-RI is a new, distributed research infrastructure of global interest, by
means of which it will be possible to carry out different activities supporting data collection
and measurement reliability, as well as basic and frontier research in food and nutrition.
METROFOOD-RI is characterized by a broad multidisciplinary approach, which brings
together metrology, chemistry and biology, with different application fields as: agro-food,
sustainable development, food quality and safety, food traceability and authenticity,
environmental safety, human health. The general objective is to enhance scientific excellence
in the field of food quality and safety by promoting metrology in food and nutrition, allowing
coordination on a European and increasingly on a global scale.
METROFOOD-RI is characterized by several activities: collection, dissemination and
sharing information on principles, terminology, tools and metrological needs in food and
nutrition; harmonisation and integration of food composition databases; development of new
standardized tools for food quality, safety and authenticity. A network of plants, laboratories
and experimental fields/farms will be realized (Physical-RI) and electronic-RI will be
developed.
There are 35 partners from 17 countries involved within the infrastructure. The
coordinator is ENEA Italy. The Czech University of Life Sciences Prague is the
representative from the Czech Republic. The METROFOOD-RI achieved the level of
Emerging project in ESFRI Roadmap in March 2016. The information about METROFOODRI is on www.metrofood.eu.
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VÝROBKY Z OVČIEHO A KOZIEHO MLIEKA – BENEFITY,
PREFERENCIE, KONZUMÁCIA A ALERGICKÉ REAKCIE
SPOTREBITEĽOV
PRODUCTS MADE FROM SHEEP AND GOAT MILK – BENEFITS,
PREFERENCES, CONSUMPTION AND CONSUMER’S ALLERGIC
REACTIONS
Dagmar Kozelová, Peter Zajác, Monika Vidová, Jozef Čurlej
Abstract: The present paper describes the benefits of consumption of products made from
sheep and goat milk. Based on the research we analyzed the demand of 200 consumers for
this kind of products, frequency of consumption, and the most common place of shopping and
reasons for purchase. Consumers prefered particularly sheep cheese and cheese, almost half of
them bought yogurt and more than a third of respondents milk. In our sample of respondents
predominant consumption of sheep / goat's milk in the amount of 100-200 grams per month
(1.2 to 2.4 kg per person per year) was found. The allergic reaction to sheep and goat milk
and products made from them was not presented.
Keywords: Sheep's milk, goat's milk, consumption, allergy, questionnaire
ÚVOD
Mlieko zohráva dôležitú úlohu vo výžive ľudí všetkých vekových kategórií. Na trhu
potravín existuje široká ponuka a bohatý sortiment mliečnych výrobkov pre spotrebiteľov od
rôznych výrobcov. Väčšina spotrebiteľov preferuje mlieko kravské a výrobky z neho. Kozie
a ovčie mlieko môžeme konzumovať buď priamo alebo vo forme hotových výrobkov napr.
syrov, vo fermentovaných mliečnych výrobkoch (jogurtoch) a tiež ako sušené mlieka.
Kozie syry ako čerstvé nezrejúce syry sa vyrábajú najčastejšie spomedzi všetkých výrobkov
z kozieho mlieka. Kvalitu a bezpečnosť syrov vyrobených z pasterizovaného kozieho mlieka
v laboratórnych podmienkach a z nepasterizovaného kozieho mlieka v domácich
podmienkach porovnávali Poľáková et al. (2011) a zistili, že hodnoty pH v kozích syroch
vyrobených z nepasterizovaného kozieho mlieka v domácich podmienkach boli na 30. deň
zrenia nižšie oproti hodnotám pH v kozích syroch vyrobených v laboratórnych podmienkach.
Syry vyrobené z nepasterizovaného mlieka tradičnými výrobnými procesmi môžu mať
veľmi rozmanitú a bohatú mikroflóru. Kvalita takýchto syrov vo veľkej miere závisí
od zloženia mikroflóry prostredia, ktorá zohráva podstatnú úlohu v procese fermentácie.
Navyše biodiverzita baktérií, ktorá sa podieľa na výrobe syrov môže byť považovaná za
základný faktor pre zachovanie typických vlastností tradičných syrových výrobkov, t.j. má
vplyv na ich biochemické a organoleptické vlastnosti (Demarigny et al., 1997; Moatsou et al.,
2001; Fortina et al., 1999; Serhan et al., 2010).
Vzhľadom na benefity konzumácie výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka sme si
stanovili cieľ práce analyzovať preferencie spotrebiteľov pri kúpe týchto probiotických
funkčných potravín a zistiť, aké množstvá týchto mliečnych výrobkov konzumujú.
MATERIÁL A METÓDY
Podkladové údaje práce boli čerpané z viacerých zdrojov. Primárne údaje boli získané
dotazníkovým prieskumom spotrebiteľského správania. Prieskum sme uskutočnili
v mesiacoch jún až august 2014 využitím techniky dotazníka. Vo vybraných mestách
Slovenska sa zapojilo do neho 200 respondentov. Dotazník pozostával z 15 otázok, z toho
5 otázok sa týkalo všeobecných údajov o respondentoch a tvorili klasifikačné otázky.
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Sekundárne údaje tvorili vedecké a odborné práce v printovej ako aj v elektronickej podobe
pri využití dostupných databáz SlPK pri SPU v Nitre.
Vstupný súbor tvorilo 200 spotrebiteľov z toho 87 mužov (43 %) a 113 žien (57 %).
Respondenti boli zaradení do 5 vekových kategórii a to: 21 % respondentov v kategórii 18-30
rokov, 20 % respondentov v kategórii 31-40 rokov, 20 % respondentov vo veku 41-50 rokov,
21 % respondentov vo veku 51-60 rokov a poslednú kategóriu tvorili ľudia vo veku 60 rokov
a viac a bola zastúpená 18 %. Štruktúra respondentov podľa vzdelania bola nasledovná:
respondenti so základným vzdelaním 9 %, stredoškolské vzdelanie dosiahlo 60 % a
vysokoškolské vzdelanie 31 %. Podľa ekonomickej aktivity vstupný súbor tvorili: študenti
(7 %), zamestnaní (39 %), nezamestnaní (29 %), podnikatelia (13 %), dôchodcovia (13 %).
Konkrétnymi otázkami v dotazníku sme zisťovali názory respondentov na výrobky
z ovčieho a kozieho mlieka ako aj ich preferencie a tiež údaje o konzumácii týchto výrobkov.
Údaje sme vyhodnocovali vybranými metódami deskriptívnej štatistiky, použili sme tiež
metódy grafickej analýzy, komparácie a syntézy pri tvorbe záverov práce.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Prieskumom sme skúmali dopyt po výrobkoch z ovčieho a kozieho mlieka. Zistili sme,
že výrobky z ovčieho mlieka kupuje 97 % respondentov a výrobky z kozieho mlieka kupuje
81 % respondentov. Občasne tieto výrobky nakupuje až 51 % respondentov, 28 % kupuje
1-3 krát za mesiac, 16 % kupuje 1-3 krát za týždeň a len 4 % respondentov nakupujú denne
a 2 % vôbec nekupujú výrobky z ovčieho a kozieho mlieka.
Skúmali sme, aký sortiment spotrebitelia preferujú. Do dotazníka sme zaradili otázku:
,,Aké najčastejšie výrobky z ovčieho/kozieho mlieka kupujete?“, pričom opýtaní mohli
označiť maximálne 4 odpovede. Z uvedeného sortimentu výrobkov respondenti preferujú
hlavne bryndzu, syr, ďalej obľubujú jogurty, mlieko, žinčicu a iné (Obr. 1), smotanu
z ovčieho/kozieho mlieka respondenti nekupujú.
Najpreferovanejšia tradičná bryndza ako fermentovaný mliečny výrobok je výdatným
zdrojom kvalitných bielkovín, tukov, minerálnych látok, vitamínov B-komplexu a bohatého
spektra užitočných mikroorganizmov. Počas spracovania mlieka na ovčí syr a bryndzu bol
zaznamenaný úbytok mliečneho cukru, čo je významné pre spotrebiteľov s intoleranciou
laktózy. V tradičnej slovenskej bryndzi vyrobenej zo surového nepasterizovaného mlieka je
oveľa viac mliečnych baktérií ako v jogurtoch a v acidofilnom mlieku, má zachované všetky
biologicky aktívne zložky pôvodného mlieka (Ebringer in Keresteš et al., 2009).
Frekvenciu konzumácie výrobkov z ovčieho resp. kozieho mlieka sme analyzovali vo
vzťahu k pohlaviu respondentov, vo vzťahu k veku a ekonomickej aktivite respondentov.
Ukázalo sa, že u respondentov prevláda konzumácia výrobkov z ovčieho/ kozieho mlieka
v množstve 100 - 200 g mesačne (čo predstavuje 1,2 - 2,4 kg na osobu a rok) (Obr. 2) ako
podľa pohlavia, tak podľa ekonomickej aktivity (Obr. 3) a tiež podľa veku respondentov
(Obr. 4). Viac ako 500 g týždenne konzumuje len 3 % žien a 6 % mužov; 5 % mužov
nekonzumuje vôbec výrobky z ovčieho resp. kozieho mlieka.
Kozie mlieko a výrobky z ovčieho a kozieho mlieka sú vyhľadávané u spotrebiteľov
pre svoje blahodarne liečivé účinky a môžu ich konzumovať aj tí spotrebitelia, ktorí majú
alergiu na bielkoviny kravského mlieka (Ribeiro a Ribeiro, 2010).
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Obrázok 1 Najčastejšie kupované výrobky z ovčieho/kozieho mlieka.
Zdroj: vlastný výskum a spracovanie
Tento fakt sme vykonaným prieskumom potvrdili, pretože u respondentov sa alergia
na ovčie a kozie mlieko nevyskytovala a iba u 2 % najbližšej rodiny respondenta sa prejavili
alergické reakcie po ich konzumácii. Alergia na bielkoviny kravského mlieka sa vyskytovala
u 16 % opýtaných a
u 84 % najbližšej rodiny respondenta.

Obrázok 2 Frekvencia konzumácie výrobkov z ovčieho/kozieho mlieka.
Zdroj: vlastný výskum a spracovanie
Respondenti v našom prieskume uviedli aj najčastejšie miesto nákupu týchto mliečnych
špecialít. Obchodné siete uprednostňuje 47 % respondentov, v stánkoch s pastierskymi
výrobkami nakupuje 28 % respondentov, priamo na farmách 14 %, na salašoch uprednostňuje
kúpu týchto výrobkov 10 % a tržnice preferuje 1 % respondentov. Pri kúpe výrobkov
z ovčieho a kozieho mlieka najviac ovplyvňovali spotrebiteľov tieto faktory (respondenti mali
vyznačiť 3 najvýznamnejšie faktory) - kvalitu výrobkov označilo 72 % a zdravotný stav
spotrebiteľov 55 % respondentov.
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Obrázok 3 Frekvencia konzumácie výrobkov z ovčieho/kozieho mlieka vo vzťahu k veku
respondentov.
Zdroj: vlastný výskum a spracovanie

Obrázok 4 Frekvencia konzumácie výrobkov z ovčieho/kozieho mlieka vo vzťahu
k ekonomickej aktivite respondentov.
Zdroj: vlastný výskum a spracovanie
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Vplyvu krajiny pôvodu produktu na nákupné správanie spotrebiteľov ako aj analýzam
nákupných preferencií na trhu potravín sa venovali viacerí autori. V našom prieskume sme
zistili a zároveň veľmi pozitívne hodnotíme skutočnosť, že výrobky vyrobené na Slovensku
uprednostňuje až 99 % opýtaných. Nagyová et al. (2012) v prieskume trendov
v spotrebiteľskom správaní uvádzajú, že tri štvrtiny respondentov sa zaujíma o pôvod
výrobkov. Za najčastejší dôvod záujmu o pôvod potravín ich respondenti uvádzajú, že krajina
pôvodu pre nich slúži ako indikátor kvality produktov a že kúpou slovenských produktov
majú snahu podporiť domácu ekonomiku a zamestnanosť na Slovensku.
Priemerná spotreba syrov a tvarohov na Slovensku v roku 2014 dosiahla 11,5 kg
na osobu
a oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšila o 0,1 kg (o 0,9 %), z toho spotreba čerstvých syrov
a tvarohov dosiahla 4,4 kg/obyv. a v porovnaní s rokom 2013 sa zvýšila
o 0,4 kg (o 10,0
%). Spotreba tvarohov na osobu sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšila
o 0,2 kg (o 9,1
%). Priemerná spotreba tavených syrov na obyvateľa SR v roku 2014 dosiahla 1,9 kg a v
porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížila o 0,2 kg (o 9,5 %). Spotreba konzumného
kozieho mlieka v roku 2014 sa mierne zvýšila z 0,6 kg na 0,7 kg/obyv., t. j.
o 0,1 kg (o
16,7 %) a spotreba mlieka ovčieho sa zvýšila z 1,8 na 1,9 kg/obyv. (Masár, 2016).
Vo
Francúzsku, v Grécku a v niektorých iných krajinách EÚ je spotreba syrov z kravského
mlieka 20 kg na osobu a rok a u ovčích a kozích syrov až vyše 6 kg na osobu a rok (Keresteš
a Herian, 2010). V súvislosti so zvyšovaním konzumácie ovčích/kozích výrobkov sa
usporiadavajú rôzne podujatia ako napríklad Ovenálie, Bačovské pastorálie, Klenovecká
rontovka, Súťaže vo varení bryndzových halušiek, Salaš v meste, Ovčiarske dni a iné, kde si
spotrebitelia oživujú tradičné zvyky, folklór a hlavne konzumujú našu dobrú a osvedčenú
domácu stravu (Herian, 2014). Na takýchto podujatiach usporiadatelia oslovujú široké
spektrum spotrebiteľov a lákajú ich prijemnou atmosférou ako aj rôznymi atrakciami na
ochutnávky tradičných regionálnych špecialít.
ZÁVER
Mlieko a výrobky z ovčieho a kozieho mlieka vyhľadávajú a konzumujú respondenti
pre ich nutričné zloženie a účinky na zdravie. Naším prieskumom sme potvrdili, že hlavným
motívom kúpy je kvalita výrobkov a druhým motívom sú zdravotné benefity pre spotrebiteľa.
U respondentov prevláda konzumácia výrobkov z ovčieho/ kozieho mlieka v množstve 100 200 g mesačne (čo predstavuje 1,2 - 2,4 kg na osobu a rok). Považujeme ju za nízku
v porovnaní s údajmi vybraných krajín EÚ. Predpokladáme, že v blízkej budúcnosti sa zvýši
nielen produkcia ale aj dopyt po výrobkoch z ovčieho a kozieho mlieka. U respondentov sa
alergia na ovčie a kozie mlieko nevyskytovala, alergia na bielkoviny kravského mlieka sa
vyskytovala u 16 % opýtaných.
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JEDLÝ SLNEČNICOVÝ OLEJ A JEHO ZMENY POČAS FRITOVANIA POTRAVÍN
EDIBLE SUNFLOWER OIL AND ITS CHANGES DURING THE DEEP-FRYING
OF FOOD
Lucia Zeleňáková, Mária Angelovičová, Marek Šnirc, Stanislav Kráčmar, Branislav Gálik,
Radoslav Židek, Lenka Maršálková, Lukáš Sojka
Abstract: The aim of the study was to examine the thermo-oxidative changes of edible
sunflower oil during deep-frying of French fries. Following parameters were determined in
the samples: TPM – total polar materials, acid value, peroxide value and fatty acid methyl
esters (FAMEs). TPM values grown continuously since the first deep-frying, at the first day
from 5.5%, and the limit (24%) was achieved in the thirth day. The total time for the ageing
½
of the deep-frying oil due to the effects of heat was 17 hours. At the beginning of deepfrying, the acid number was detected to be 0.598 mg KOH.g-1 and at the end 1.497 mg
KOH.g-1. The peroxide value was determined 0.7 mmol O2.kg-1 at the beginning and at the
end of deep-frying 12.7 mmol O2.kg-1. Detected values varied during deep-frying, and several
of them did not comply with the legislative requirements for edible vegetable oils. Regarding
the fatty acids composition, in the fresh oil prevailed the linoleic acid (58.8 wt%), followed by
oleic acid (29.5 wt%). The content of polyunsaturated fatty acids during deep frying was
reduced (from 58.9 wt.% 52.6 wt.%). On the contrary, the content of monounsaturated fatty
acids as well as saturated fatty acids increased gradually.
Key words: sunflower oil, deep-frying, french fries, ageing, fatty acid
PREHĽAD LITERATÚRY
Surovinovú základňu tukového priemyslu tvoria asi z 2/3 rastlinné suroviny, ostatný
objem tvoria tuky živočíšneho pôvodu. Najbežnejšie svetové olejniny podľa dôležitosti
a ročnej produkcie sú: sója, slnečnica, podzemnica olejná, palma olejná, bavlník, palma
kokosová, repka olejná, olivovník, sezam indický, kukuričné klíčky, hroznové semená
(Odstrčil, Odstrčilová, 2006). Charakteristika niektorých rastlinných olejov z hľadiska ich
zloženia podľa Ericksona (2007) a Gunstona (2011):
Semená slnečnice obsahujú asi 35 – 40 % oleja s prevahou kyseliny linolovej.
Sója obsahuje len 20 % oleja, takmer polovica pripadá na kyselinu linolovú.
Palma olejná poskytuje palmový olej. Získava sa z dužiny plodov, obsahuje najmä olejovú
a palmitovú kyselinu. Z jadier plodu sa získava palmojadrový olej, ktorý obsahuje až 50 %
kyseliny laurovej.
Našou najdôležitejšou olejninou je repka olejná. Klasická odroda repky obsahovala až
50 % erukovej kyseliny, ktorá je z dietetického hľadiska nevhodná. Dnes sa vyrába repkový
olej zo špeciálnych šľachtených odrôd, ktoré obsahujú 55 – 60 % olejovej kyseliny, 20 – 25 %
linolovej kyseliny a 10 – 12 % linolénovej kyseliny. Obsah kyseliny erukovej dosahuje
maximálne 2 %.
Od nepamäti sa rastlinné a živočíšne produkty varia, pečú, pražia alebo fritujú, aby boli
chutnejšie a zlepšila sa ich stráviteľnosť. Teplo môže byť prevedené z média, ako je vzduch,
voda alebo olej na potravinu prostredníctvom vedenia (vyprážanie), konvekciou (fritovanie),
alebo radiácie (mikrovlnná rúra). Teploty používané na fritovanie sú v rozsahu 150 až 200 °C.
Vysoké teploty podporujú reakcie medzi zložkami potraviny, ako sú proteíny a sacharidy
a dochádza k povrchovej dehydratácii a spotrebe oleja. Na rozdiel od varenia v horúcej vode,
ohrev potravín pri zvýšených teplotách poskytuje požadovaný vzhľad (farbu), textúru
(chrupavosť) a chuť (Metz et al, 2008). Neexistuje žiadny iný druh potraviny, ktorá by bola
vystavená tvrdším tepelným podmienkam (vysoká teplota po dlhú dobu), ako je olej určený
na fritovanie. V oleji dochádza k množstvu reakcií, ktoré sa prejavujú zmenami v
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senzorických, fyzikálnych, chemických a nutričných vlastnostiach oleja, ale aj potraviny
fritovanej v tom oleji. Na základe uskutočnených výskumov už vieme, že najlepšie výsledky
pri fritovaní dosiahneme nie s čerstvým olejom, ale už s mierne použitým olejom. Takže je
nevyhnutné, aby sa pri vyprážaní dosiahla a udržiavala optimálna fáza (Sumnu a Sahin,
2008). Počas fritovana prebieha séria komplexných zmien a chemických reakcií. Miera
a povaha rozkladných produktov závisí okrem iného od zloženia oleja (mastné kyseliny),
spôsobu úpravy (prerušovaný/ kontinuálny, fritovanie/vyprážanie), aplikovanej teplote
fritovania, doby fritovania a nakoniec na type potraviny, ktorá sa ide fritovať (Gertz, 2014).
Cieľom práce bolo popísať zmeny tepelno-oxidačných ukazovateľov kvality
slnečnicového oleja použitého na fritovanie zemiakových hranoliek.
METODIKA PRÁCE
Materiál: Na fritovanie hranoliek bol použitý jedlý rastlinný slnečnicový olej, ktorý má široké
uplatnenie pri dlhodobej i krátkodobej tepelnej príprave pokrmov. Zloženie slnečnicového
oleja, ako aj zloženie hlbokozmrazených zemiakových hranoliek, ktoré boli zakúpené
v obchodnej sieti, sú uvedené v tabuľkách 1 a 2.
Tab. 1 Zloženie jedlého slnečnicového oleja
Výživové údaje v
100 g
Energetická hodnota
3 700 kJ / 900 kcal
Tuky
100 g
Z toho mastné kyseliny:
 Nasýtené
12,0 g
26,0 g
 Mononenasýtené
62,0 g
 Polynenasýtené
Sacharidy
0g
Z toho cukry
0g
Bielkoviny
0g
Soľ
0g

Tab. 2 Zloženie zemiakových hranoliek
Výživové údaje v
100 g
Energetická hodnota 610 / 145 kcal
Bielkoviny
2,1 g
Sacharidy
23,5 g
Tuky
4,2 g

Metodika stanovení: Kvalita oleja bola
posudzovaná v priebehu 4 dní počas 6
hodinového
kontinuálneho
fritovania
zemiakových hranoliek. Mimo doby
fritovania bol olej uchovávaný v uzavretej
fritéze pri izbovej teplote. V rámci
výskumu boli fritované rovnaké množstvá zemiakových hranoliek (100 g) a dodržané rovnaké
podmienky fritovania (4 až 5 minút, 170 °C). Počas celej doby fritovania bol v jednotlivých
vzorkách sledovaný stupeň opotrebenia až prepálenia olejov. Sledované ukazovatele: TPM –
celkové polárne materiály, číslo kyslosti a peroxidové číslo, profil mastných kyselín.
Na meranie množstva polárnych zložiek (TPM) vo fritovanom oleji bol použitý elektronický
prístroj Testo 270. Obsahuje kapacitný olejový senzor, pomocou ktorého je možné priamo
v horúcom oleji merať stupeň jeho opotrebenia. Hodnoty TPM boli merané v čerstvom oleji a
každých 30 minút pri teplote oleja 130 °C počas celej doby fritovania. Analýzy boli
ukončené, keď obsah TPM dosiahol hodnotu ≥ 24 %, čo znamená opotrebovanie oleja.
Stanovenie peroxidového čísla (vyjadrené v mmol O2.kg-1) oleja bolo uskutočnené podľa STN
EN ISO 3960:2007. Vzorky olejov boli analyzované v čerstvom stave a každých 60 minút
počas celej doby fritovania.
Stanovenie čísla kyslosti (vyjadrené v mg.KOH.g-1) oleja bolo realizované podľa STN EN
ISO 660:2009 (EN). Vzorky olejov boli analyzované v čerstvom stave a každých 60 minút
počas celej doby fritovania.
Stanovenie profilu mastných kyselín bolo uskutočnené plynovou chromatografiou podľa ISO
12966-1:2014 a pozostávalo z dvoch principiálnych krokov: príprava vzorky na stanovenie
mastných kyselín a vlastné stanovenie. Vzorky olejov boli analyzované v čerstvom stave
a každý deň po 6 hodinovom fritovaní.
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Matematické a štatistické vyhodnotenie výsledkov bolo uskutočnené v počítačovom
programe Microsoft Office Excel a jeho doplnkových analytických nástrojoch, ako aj
v programe SAS Enterprise Guide version 1.5.
VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA
Z dôvodu obáv o verejné zdravie panuje všeobecná potreba znížiť obsah oleja
v potravinách. Cieľom analýz, ktoré boli uskutočnené v laboratórnych podmienkach Katedry
hygieny a bezpečnosti potravín, ako aj Katedry výživy zvierat, bolo skúmať tepelno-oxidačné
vlastnosti jedlého slnečnicového oleja použitého na kontinuálne fritovanie zemiakových
hranoliek. Ako uvádza Gertz (2014), typickými znakmi degradácie oleja pri zvýšených
teplotách sú zvyšujúca sa kyslosť, celkový obsah polárnych materiálov (TPM),
polymerizované triacylglyceroly, stmavnutie oleja, zníženie jódového čísla, alebo obsah
polynenasýtených mastných kyselín. Pri fritovaní sa mastné kyseliny od glycerolu odštepujú
a okrem voľných mastných kyselín vznikajú aj degradačné produkty, ako sú aldehydy a
ketóny, ktoré je možné zhrnúť do všeobecného parametra TPM (URL 1).
Z grafu 1 vyplýva, že hodnoty TPM v skúmanom oleji kontinuálne rástli od prvého
fritovania, pričom v prvý deň začínali na úrovni 5,5 % a hraničnú hodnotu 24 % dosiahli na
½
½
tretí deň po 5 hodinách fritovania. Celkový čas charakterizujúci prepálenie bol 17 hodín
fritovania. Medzi časom fritovania a hodnotami TPM bola zistená silná pozitívna korelácia
potvrdená aj koeficientom korelácie r = 0,995.

Graf 1 Stanovenie TPM v jedlom slnečnicovom oleji počas celej doby fritovania
zemiakových hranoliek
Obsah polárnych materiálov v olejoch použitých na vyprážanie a fritovanie potravín
sledovali vo svojich prácach aj Sekretár et al. (2012), Zeleňáková et al. (2012 a 2016). Ako
zistili, významným faktorom ovplyvňujúcim nárast TPM je nielen zloženie rastlinného oleja
(vyššiu stabilitu vykazujú oleje obsahujúce mononenasýtené mastné kyseliny), ale aj druh
fritovanej potraviny. V repkovom oleji, ktorý bol použitý na fritovanie hranoliek, hodnoty
TPM tiež kontinuálne rástli (v prvý deň začínali na úrovni 3,3 %), no hraničnú hodnotu 24 %
½
dosiahli až na štvrtý deň po 5 hodinách fritovania. Celkový čas charakterizujúci prepálenie
½
bol 23 hodín fritovania, čo je o 6 hodín viac, ako v našom prípade. Treba zdôrazniť, že
súčasná slovenská legislatíva (Vyhláška 533/2007) jasne stanovuje podmienky, za akých
možno oleje použiť na kontinuálne vyprážanie, či fritovanie (tuky určené na tento účel
používať najdlhšie 24 hodín, pričom prevádzková teplota tuku je najviac 180 °C, ak nie je
výrobcom určená inak). Prax však ukazuje, že najmä prevádzkovatelia reštaurácií rýchleho
občerstvenia často porušujú tieto zásady a „fritovacie“ oleje používajú aj niekoľko dní.
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3
Grafy 2 – 3 Stanovenie čísla kyslosti a peroxidového čísla v jedlom
slnečnicovom oleji počas celej doby fritovania zemiakových hranoliek
Počas celej doby fritovania sme v jednotlivých vzorkách slnečnicového oleja sledovali
zmeny hodnôt čísla kyslosti a peroxidového čísla (grafy 2 a 3). V čerstvom oleji bola hodnota
čísla kyslosti na úrovni 0,598 mg KOH.g-1 a na konci 1,497 mg KOH.g-1. Hodnota
peroxidového čísla začínala na úrovni 0,7 mmol O2.kg-1 a končila 12,7 mmol O2.kg-1. Je nutné
zdôrazniť, že namerané hodnoty čísla kyslosti i peroxidového čísla varírovali počas celej doby
fritovania, pričom mnohé z nich neboli v súlade s legislatívnymi požiadavkami Vyhlášky č.
424/2012 (peroxidové číslo: max 10 mmol O2.kg-1, číslo kyslosti: max 0,6 mg KOH.g-1).
Podobné výsledky, avšak analýzou jedlého repkového oleja, ktorý bol za rovnakých
podmienok použitý na fritovanie zistili aj Zeleňáková et al. (2016). V čerstvom oleji dosiahlo
číslo kyslosti hodnotu 0,374 mg KOH.g-1 a na konci 1,271 mg KOH.g-1. Peroxidové číslo
začínalo na úrovni 4,3 mmol O2.kg-1 a končilo 10,5 mmol O2.kg-1.
V rámci hlbšej analýzy sme pomocou regresných rovníc matematicky definovali
priebeh jednotlivých lineárnych funkcií a prostredníctvom koeficientu determinácie (R2)
vyjadrili spoľahlivosť všetkých stanovení. Ako vyplýva z grafov 1 – 3, najvyššia miera
spoľahlivosti detekcie (99,1 %) bola zistená medzi vzťahom čas fritovania a namerané
hodnoty TPM. Naopak, vyššia variabilita bola preukázaná pri skúmaní závislostí medzi
časom fritovania a hodnotami peroxidového čísla a čísla kyslosti. Najmä peroxidy sú známe
svojou nestálosťou až prchavosťou, čo možno vidieť na grafe 3. Z uvedeného vyplýva, že
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slnečnicový olej rýchlo podlieha tepelnej degradácii a nie je vhodný na dlhodobé tepelné
ošetrenie.
Tab. 1 Parametre lineárnej regresie pre vybrané ukazovatele kvality jedlého slnečnicového
oleja použitého na fritovanie
Vlastnosti

TPM

Číslo kyslosti

Peroxidové číslo

Model
Korelačný koeficient (r)

y = 5,43 + 0,9357x
0,995

y = 0,29 + 0,063x
0,719

Koeficient determinácie (R2)

0,991

0,517

y = 6,49 + 0,4605x
0,689
0,475
0,0006
6,485
0,461

P-hodnota
Priesečník (Intercept)
Šikmosť (Slope)

-39

3,92 .10
5,429
0,936

0,0002
0,289
0,063

Štatistické hodnotenie založené na vykonaní lineárnej regresie vykonané v programe
Microsoft Excel a za použitia jeho doplnkových analytických nástrojov preukázali závislosti
medzi dobou fritovania a hodnotami TPM, číslom kyslosti a peroxidovým číslom. Silná
pozitívna korelácia (0,995) bola zistená medzi časom fritovania a hodnotami TPM,
v ostatných ukazovateľoch sme zistili podstatne slabšie pozitívne korelácie (0,719, resp.
0,689). Ako zároveň vyplýva z hodnôt koeficientov determinácie, tie boli opäť rozdielne
v závislosti od skúmaného ukazovateľa. Pri posudzovaní TPM dosiahol R2 0,991, čo indikuje
silnú pozitívnu koreláciu medzi časom fritovania a hodnotami TPM. U čísla kyslosti
a peroxidového čísla môže byť pozorovaná premenlivosť v čase vysvetlená na 51,7 % (ČK),
resp. 47,5 % (PČ), čo indikuje stredne silnú pozitívnu koreláciu medzi časom fritovania
a skúmanými ukazovateľmi.

Obr. 1 Vzorka slnečnicového oleja po treťom dni fritovania
porovnaná s čerstvým olejom
Ako vyplýva z obr. 1, fritovanie zemiakových hranolčekov v oleji spôsobilo v priebehu
3 dní jeho senzorické zmeny. Vyhláška 533/2007 uvádza, že tuky a oleje používané na
vyprážanie treba priebežne zbavovať úlomkov a zvyškov potravín. Je dôležité kontrolovať
vôňu, chuť a zadymenosť tuku (prepaľovanie tukov a pripaľovanie pokrmov). Ako však
uvádza Stier (2004), neexistuje žiadna korelácia medzi farbou a kvalitou fritovacieho oleja.
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V rámci stanovenia profilu mastných kyselín v jednotlivých vzorkách olejov bolo
celkovo analyzovaných 43 druhov mastných kyselín. Prítomnosť 8 mastných kyselín bola
zaznamenaná vo všetkých vzorkách počas každého stanovenia, obsah 6 mastných kyselín bol
dokázaný iba v niektorých vzorkách, resp. v prvých dňoch fritovania nebol zistený žiadny.
V čerstvom oleji sme detegovali 58,8 hm. % kyseliny linolovej, 29,5 hm. % kyseliny olejovej,
ostatné kyseliny mali obsah menší ako 10 hm. % (kyselina palmitová a stearová). Z hľadiska
posúdenia celkového profilu mastných kyselín možno konštatovať, že obsah
polynenasýtených mastných kyselín sa vplyvom doby fritovania znižoval (z 58,9 hm. % na
52,6 hm. %), no obsah mononenasýtených mastných kyselín, ako aj nasýtených postupne
stúpal (graf 4).
V potravinárskej a gastronomickej praxi sa však stále viac začína používať tzv. Bio
slnečnicový olej, ktorý je bohatý na kyselinu olejovú a antioxidant – vitamín E. Výrobca
uvádza, že ho možno zahrievať i na vysoké teploty (až na 200 °C), preto je vhodný na
vyprážanie, pečenie, vymazávanie plechov a všade tam, kde je olej vystavený vyšším
teplotám. Nie je rafinovaný a je bez prídavných látok (URL 4). Podľa European Food
Information Council (URL 2, URL 3) oleje s vysokým obsahom kyseliny olejovej sú
stabilnejšie v porovnaní s inými skupinami olejov, sú trvácnejšie, a teda vhodnejšie na
fritovanie na rozdiel od prírodných olejov s vysokým obsahom polynenasýtenej kyseliny
linolovej. Spotreba oleja sa zdá byť nezávislá od teploty vyprážania, ale významne
ovplyvnená dobou vyprážania, stratou vlhkosti a štruktúrou potravín určených na vyprážanie.
Počiatočný obsah vlhkosti v potravine môže byť znížený predbežnými úpravami ako je
predsušenie pri teplote 70 až 75 °C, vzdušným alebo vákuovým sušením (Mariscal a
Bouchon, 2008), osmotickou dehydratácia (Bunger et al., 2003), a blanšírovaním (Olajide et
al., 2010), alebo v kombinácii s upravením potraviny (Mariscal a Bouchon, 2008).

Graf 4 Profil vybraných mastných kyselín v jedlom slnečnicovom oleji v závislosti od času
fritovania [hm. %]
ZÁVER
V súčasnej dobe sa vykonáva mnoho vedeckých štúdií, ktoré sa zameriavajú
na skúmanie fyzikálnych a chemických zmien rastlinných olejov pri ich tepelných úpravách
133

pri použití na prípravu jedál. Poznanie mechanizmov zmien prebiehajúcich a neustále sa
meniacich, je veľmi dôležité pre stabilizovanie týchto procesov. Táto stabilizácia je potrebná
pre optimalizovanie tepelných procesov, zabránenie tvorby nežiaducich produktov, zlepšenie
organoleptických vlastností a vylepšenie nutričnej hodnoty. Počas tepelného zahrievania
prebiehajú nielen oxidačné, ale aj ďalšie chemické reakcie, medzi ktoré patrí napríklad
hydrolýza, polymerizácia a pyrolýza. Môže tak dôjsť ku vzniku nežiaducich toxických
produktov, ktoré je nevyhnutné eliminovať zlepšením procesu alebo modifikovaním
použitých surovín.
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FALŠOVANIE A AUTENTIFIKÁCIA POTRAVÍN VO VZŤAHU K ICH KVALITE
A BEZPEČNOSTI
ADULTERATION AND AUTHENTIFICATION OF FOOD IN RELATION TO FOOD
QUALITY AND SAFETY
Lucia Zeleňáková, Alica Bobková, Jozef Čapla
Abstract: This article addresses the complex issues of food adulteration and authentification.
Food adulteration is the process in which the quality of food is lowered either by the addition
of inferior quality material or by extraction of valuable ingredient. It not only includes the
intentional addition or substitution of the substances but biological and chemical
contamination during the period of growth, storage, processing, transport and distribution of
food products, is also responsible for the lowering or degradation of the quality of food
products. In the article factors affecting food authenticity and current legal requirements in
the area of food adulteration and authentification are described. Subsequently, the most
recent trends and methods of food adulteration are characterized. In the last part of article
methods which are used for food authentification as well as detection of food adulteration are
listed and described analytical.
Key words: food, adulteration, food quality and safety, authentification
FALŠOVANIE A AUTENTIFIKÁCIA POTRAVÍN
Potraviny patria k jedným z najdôležitejších položiek svetového obchodu, pretože
jednoznačne ovplyvňujú existenciu života ľudí. Produkcia kvalitných a zdravotne bezpečných
potravín je úzko spätá so zdravotným stavom ľudí vo svete. Je kľúčovým faktorom ich
fyzického zdravia, psychického a celkového vývinu. Tlak na poľnohospodárstvo a
potravinársky priemysel vyprodukovať potraviny čo najlacnejšie a v krátkom čase prispel aj
k rozvoju nežiaduceho fenoménu, falšovaniu potravín. Uvádza sa, že falšovanie potravín je
staré snáď ako ľudstvo samo, pričom v pozadí je prirodzená snaha človeka získať čo najviac
pre seba i na úkor druhého. Falšovanie potravín je iba spôsob realizácie tejto snahy.
1. Všeobecné faktory ovplyvňujúce falšovanie potravín a súčasné legislatívne požiadavky
Falšovanie potravinárskych výrobkov je dlhodobým problémom a existuje asi od doby,
kedy sa začali potraviny spracovávať a predávať. Zmienky o falšovaní a trestoch pre
nepoctivých výrobcov a obchodníkov sa nachádzajú v rade historických textov (Goley, 2005).
Problémy s potravinami nastali aj začiatkom 20. storočia, keď sa z výroby potravín stal
priemysel. Ekonomické ukazovatele dostali prednosť pred zásadami výživy. Výroba potravín
je tak globalizovaná, že sme dospeli do štádia, že na európskych pultoch dnes leží 170 – tisíc
druhov potravín, a stále sa špekuluje, ako a kde ich ešte inovovať. Potravinárstvo je ohromný
biznis, lebo každý potrebuje jesť. Na reklamu potravín ide v západných krajinách už viac
peňazí, ako na reklamu áut. Keď Henry Ford začal autá vyrábať priemyselne, povedal: U mňa
dostanete auto akejkoľvek farby, pokiaľ je čierne. To platí aj pre potraviny, darmo budeme
hovoriť, že na európskych pultoch sú tisícky výrobkov, keď mnohokrát dostanete len to, čo
vám obchodník ponúkne. Falšovanie potravín sa stáva pre niektoré skupiny podnikateľov
stimulom dosiahnuť úspech na stále viac sa rozširujúcom trhu a za každú cenu, teda aj za cenu
porušovania legislatívnych a morálnych pravidiel (Zeleňáková, 2014a).
Falšovanie potravín: nedovolené zasahovanie do zloženia potravín za účelom
dosiahnutia väčšieho zisku. Podľa komisie EÚ pre autentifikáciu potravín, musia mať
autentické potraviny definovaný pôvod, obsah/zloženie a kvalitu, musia pochádzať zo
špecifikovaných zdrojov. Aby sa dosiahli tieto ciele, je potrebné vypracovať jasné Kritéria
autenticity potravinárskych výrobkov na základe dlhodobého sledovania zloženia s ohľadom
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na geografické a klimatické rozdiely, vplyv plemena, či odrody, ktoré by boli podložené
štatisticky spracovanými sledovaniami (Zeleňáková, 2014b).
Problematika falšovania, resp. autentifikácie potravín je širokospektrálna a legislatívne
sa ňou v užšom či širšom kontexte zaoberá veľké množstvo právnych aktov EÚ a Slovenska.
Preto sú aj v tomto príspevku spomenuté aspoň niektoré - najdôležitejšie.
Základným právne záväzným aktom EÚ v oblasti potravinového práva a bezpečnosti
potravín je Nariadenie ES č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky
potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v
záležitostiach bezpečnosti potravín. V uvedenom nariadení sa pojem „falšovanie“ spomína
v nasledovných vyjadreniach:
1. skúsenosti ukázali, že z tohto dôvodu je nevyhnutné posúdiť produkciu, výrobu, prepravu a
distribúciu krmív podávaných zvieratám určeným na výrobu potravín, vrátane produkcie
zvierat, ktoré sa môžu používať ako krmivá v chove rýb, nakoľko neúmyselná alebo
úmyselná kontaminácia krmív a falšovanie alebo podvodné alebo iné nevhodné postupy v
tejto súvislosti môžu vyvolať priamy alebo nepriamy dopad na bezpečnosť potravín;
2. Potravinové právo sa zameria na ochranu záujmov spotrebiteľa a poskytne spotrebiteľovi
podklady na informované rozhodnutia v súvislosti s potravinami, ktoré konzumujú.
Zameria sa na predchádzanie:
a) podvodným alebo nekalým (klamlivým) postupom;
b) falšovaniu potravín a
c) akýmkoľvek iným postupom, ktoré môžu spotrebiteľa uviesť do omylu.
Základným právne záväzným aktom SR v oblasti potravinového práva, kvality a
bezpečnosti potravín je zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Treba zdôrazniť, že v najnovších novelách tohto zákona (posledná novelizácia: č. 376/2016)
nie je problematika falšovania potravín uvedená. V predchádzajúcich verziách boli falšované
potraviny definované takto: „Falšované potraviny sú potraviny, ktorých vzhľad, chuť,
zloženie alebo iné znaky sa zmenili tak, že sa znížila ich hodnota, a ktoré sa spotrebiteľovi
ponúkajú ako plnohodnotné pod zvyčajným názvom alebo iným klamlivým spôsobom.“
Nevyhnutných predpokladom pre elimináciu podvodných praktík je dodržiavanie
legislatívy súvisiacej s označovaním potravín. V súčasnosti platí Nariadenie ES č. 1169/2011
o poskytovaní informácii o potravinách spotrebiteľom. Označovaním potravín sa v slovenskej
legislatíve osobitne zaoberá aj vyhláška č. 243/2015 o požiadavkách na označovanie potravín
Všeobecne je falšovanie potravín v našej legislatíve ošetrené aj zákonom č. 250/2007
Z. z. ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisoch, kde sa uvádza: „Nikto nesmie
klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné,
dvojzmyselné alebo prehnané údaje, alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach
výrobkov alebo služieb na úrovni nákupných podmienok“. Posledná novelizácia: č. 391/2015.
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Legislatíva hovorí, že
každý štát má pri kontrole
pôsobiť nediskriminačným
spôsobom, t. z. má
akceptovať systém kontroly
daného štátu. Ak by
vznikol problém, úradná
kontrola potravín sa cielene
zameria na konkrétny
výrobok. Domnievame sa,
že keby súčasnú legislatívu
dodržiaval každý štát, resp.
si vytvoril mechanizmus
a nástroje,
ako
to
Obr. 1 Otvorený trh a legislatíva – faktory ovplyvňujúce
zabezpečiť,
potravinové
kvalitu a bezpečnosť dovážaných potravín
škandály by nevznikali.
(Zeleňáková, 2014a)
Bohužiaľ tie, ktoré sa za
uplynulé obdobie nahromadili v niektorých krajinách svedčia o tom, že kontrolný systém nie
je efektívny. Väčšinu potravinových škandálov pritom neobjavia kontrolóri, ale informácia
ide zvnútra. Výroba potravín je reťazec jednotlivých článkov, ktoré sa začínajú niekde na roli
a končia na našom tanieri (URL 1).
V rámci tvorby, ale aj aplikácie legislatívy EÚ vzniká zvláštny precedens, keď na jednej
strane sa prijíma legislatíva, ktorá zvyšuje tresty pre nepoctivých výrobcov a predajcov, na
druhej strane sa umožní výrobcom pridávať do výrobkov jednej a tej istej značky rôzne
prísady. Podľa súčasnej európskej legislatívy si výrobcovia môžu určiť, z čoho budú ich
produkty pozostávať. „Výrobcovia sa môžu prispôsobiť stravovacím, chuťovým návykom, ale
aj objemu peňaženiek spotrebiteľov jednotlivých krajín EÚ a tomuto môžu prispôsobovať
zloženie a obsah potravín“ (Zeleňáková, 2014a).
Formálne je teda všetko v poriadku. Etiketa informuje, čo všetko výrobok obsahuje. Výrobca
aj obchodník môžu teda s čistým svedomím povedať, že pred zákazníkmi nič nezatajili.
Lenže ľudia etikety príliš
nečítajú, keď vidia produkt od
známej spoločnosti, považujú
výrobok za identický, ktorý sa
predáva aj inde. Legislatíva
stanovuje naozaj veľmi prísne
pravidlá
pre
bezpečnosť
potravín, ale v princípe otázku
kvality ponecháva na členské
krajiny, respektíve na výrobcov.
Pretože za kvalitu a bezpečnosť
zodpovedá v EÚ ten, kto
uvádza potraviny na trh.
V rámci voľného pohybu tovaru
Obr. 2 Porovnanie kvality potravinárskych výrobkov
platí v Európskej únii klauzula
(Zeleňáková, 2014a)
vzájomného uznávania, t.j., že
vždy sa daná potravina hodnotí podľa legislatívy tej krajiny, kde bola vyrobená. Pokiaľ sú
krajiny, ktoré nemajú žiadnu národnú legislatívu a nemajú dané všeobecné parametre určitej
kvality pre dané produkty, potom platia len určité pravidlá, ktoré si nastaví výrobca svojimi
internými predpismi a tie sa musia dodržať. Slovensko je v tomto smere výnimočné, pretože
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stále reguluje národnou legislatívou zhruba 30 druhov potravín a v rámci nich ďalších asi
180 podkategórií potravín, kde sú dané zákonné parametre pre kvalitu, ktoré musia dodržať
slovenskí výrobcovia (URL 2).
Pred časom vyšla kniha nemeckého autora Thila Bodeho Falšovatelia jedla, ktorý
opisuje, ako s posvätením EU výrobcovia začínajú znižovať hmotnosť potravín s tým, že cenu
nechajú rovnakú. Thilo Bode založil a vedie spotrebiteľskú organizáciu „Food watch“ a je
fakt, že mnohí potravinári ho nenávidia. Často vystupuje v televízii, cestuje po krajine
a v uplynulých rokoch vedie niekoľko súdnych sporov. Na príkladoch píše, ako nás
výrobcovia nachytajú obalmi s nápismi wellness, bio a podobne (Zeleňáková, 2014a).
Záverom tejto časti možno konštatovať, že aj keď je všeobecne deklarovaný záujem
o kvalitné a autentické potraviny, nenakupujú sa toľko ako tie lacné. Výrobcovia sú tlačení k
najnižším cenám a sú nútení ísť na hranicu požiadaviek legislatívy. V princípe možno
povedať, že kým bude dopyt po lacných a nekvalitných výrobkoch, ponuka nikdy neskončí“.
2. Trendy vo falšovaní potravín podľa komodít
I keď je všeobecne deklarovaný záujem o kvalitné a autentické potraviny, nenakupujú
sa toľko ako tie lacné. Výrobcovia sú tlačení k najnižším cenám a sú nútení ísť na hranicu
požiadaviek legislatívy. Falšovanie potravín je motivované ekonomickým profitom, preto sú
najčastejšie falšované drahé a luxusné potraviny (liehoviny, víno, korenia) alebo naopak
potraviny, ktoré sú predávané vo veľkých objemoch (mäsové a mliečne výrobky, tuky a oleje,
ovocné šťavy). Trendy vo falšovaní podľa komodít sa vyhodnocujú podľa počtu publikácií
i citácií v databázach, dlhodobo sa nemenia, vyvíjajú sa podľa aktuálnych káuz. Od roku
1990 sa vyhodnocujú počty citácií, najprv v databáze FSTA (Food Science and Technology
abstract) a v posledných rokoch v ScienceDirect, pričom jednotlivé komodity majú
v článkoch zameraných na hodnotenia autenticity a detekcie falšovania každý rok podobné
zastúpenie (Čížková et al., 2012).
Tab. 1 Trendy vo falšovaní potravín podľa počtu citácií (Čížková et al., 2012)
Komodita
FSTA, ScienceDirect [%] Moore et al. (vedecké články) [%]a
oleje, tuky
31
19
mlieko, mliečne výrobky
24
16
ovocné nápoje
12
6
mäso, mäsové výrobky
9
víno
8
2
koreniny, aromatické látky
7
11
med
5
7
káva, čaj, kakao
2
3
liehoviny
2
a

Moore et al. (2012) Dopočet do 100 % sú minoritne citované v tabuľke neuvedené komodity

(čokoláda, cukrovinky ryža, pšenica, ovocné výrobky a pod.)
V tabuľke sú uvedené tiež údaje z podobne systematickej štúdie uskutočnenej Moorom
et al. (2012). Bola vytvorená v roku 1978 a poskytuje informácie o potravinách z hľadiska ich
rizikovosti a o analytických možnostiach detekcie nebezpečných látok. Databáza je tvorená
vedeckými článkami, výročnými správami a mediálnymi informáciami, pričom problematika
falšovania potravín zahŕňa vyše 1400 záznamov. Z nich bola vytvorená TOP 7 najčastejšie
falšovaných potravín, pričom na 1 mieste je olivový olej, nasleduje mlieko a mliečne
výrobky, med, jablkový a pomarančový džús, šafrán a káva. Databáza je verejne prístupná na
www.foodfraud.org (Čížková et al., 2012).

139

V tabuľke 1 nie sú uvedené aj ďalšie druhy falšovaných potravín: ovocné a zeleninové šťavy,
ryby a morské živočíchy, obilniny a cereálne výrobky, vajcia a vaječné výrobky, minerálne
vody, biopotraviny, geneticky modifikované potraviny, radiačne ošetrené potraviny.
Okrem vedeckých prác sú vyhodnocované aj správy z médií, ale údaje sa líšia podľa
miesta zdroja a aktuálnej situácie v danej zemi alebo podľa káuz s väčším než regionálnym
dopadom. Napríklad významne stúpol počet článkov venovaných falšovaniu mlieka po
čínskej afére s melamínom v mliečnych dojčeneckých výživách v rokoch 2007 – 2008.
Správa EÚ uvádza, že medzi potraviny, ktoré sú najviac vystavované nekalým podvodom
a falšovaniu patria najmä olivový olej, ryby a biopotraviny. Je zaujímavé, že škandál
s konským mäsom, ktorý bol pridávaný do hovädzieho mäsa, sa do zoznamu TOP falšovaní
potravín nedostal (Zeleňáková, 2014a).

Obr. 3 Medializované prípady falšovania potravín (Zeleňáková, 2014a)
3. Spôsoby falšovania potravín a ich vzťah ku kvalite a bezpečnosti
Z hľadiska prístupu k falšovaniu potravín rozoznávame v princípy 2 typy falšovania (Čížková
et al., 2012):
 Neúmyselné falšovanie potravín: pri ktorom je prítomnosť nežiaducich látok
v potravinách spôsobená neznalosťou, nedbanlivosťou alebo nedostatočnou technológiou.
Nie je úmyselným konaním zo strany falšovateľa (mechanické nečistoty, pesticídy).
 Úmyselné/zámerné falšovanie potravín: pri ktorom sa nežiaduce látky rôzneho
charakteru úmyselne pridávajú do potravín s cieľom zlepšiť ich technologické, či
výživové vlastnosti. Základným cieľom väčšiny falšovateľov je nahradiť drahšiu zložku
lacnejšiu a celkový produkt predať drahšie.
V princípe sa postupy falšovania potravín zásadne nemenia, príklady popísané
v historických prameňoch sú podobné dnešným, objavujú sa nové prípady, ktoré obvykle
vychádzajú zo zmien legislatívy a z dostupnosti a zmien cien surovín a produktov na trhu.
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Obr. 4 Hlavné kategórie falšovania potravín (Zeleňáková, 2014a)
Hlavné kategórie falšovania sú uvedené na obr. 4, pričom je zrejmé, že jednotlivé
kategórie nie sú zásadne vymedzené a navzájom sa prekrývajú. Príklady falšovania potravín
(Zeleňáková, 2014a; Čížková et al., 2012) :
1. úplná alebo čiastočná náhrada potraviny, resp. jej zložky za inú – lacnejšiu
- náhrada drahšej odrody lacnejšou (zemiaky, ovocie)
- zámena potravín v rámci druhov (náhrada lososa morským pstruhom)
- zámena olivového oleja inými rastlinnými olejmi
- nedeklarované prídavky sójových, cereálnych, hrachových a iných rastlinných
bielkovín do mäsových výrobkov
- náhrada drahších druhov ovocia v ovocných výrobkoch lacnejšími – nápoje, šťavy,
nektáre, džemy, marmelády, kompóty, pyré (jablčné pyré namiesto jahôd)
2. prítomnosť nedeklarovaných zložiek a nedodržanie deklarovaného zloženia
- nepovolené alebo nedeklarované použitie mechanicky separovaného mäsa v mäsových
výrobkoch
- nedeklarované použitie vnútorností v mäsových výrobkoch alebo nedržanie
deklarovaného podielu (pečene v paštétach)
- nedeklarované použitie iných druhov mäsa, resp. mlieka vo výrobkoch, ktoré by mohli
u spotrebiteľa vyvolať zdravotné problémy (konské mäso v hovädzom ...)
- odobratie prirodzených zložiek z potraviny, pričom sa táto úprava nedeklaruje
3. uvádzanie vyššieho než skutočného obsahu zložky
- uvádzanie vyššieho počtu vajec v cestovinách, likéroch
- deklarácia podielu svalových bielkovín v mäsových výrobkoch skreslená prídavkom
krvných bielkovín a ďalších zložiek
- používanie etikiet a označovanie zavádzajúce spotrebiteľa v omyl (obrázky, názvy,
grafické symboly nezodpovedajúce zloženiu potraviny)
4. úprava alebo falšovanie potraviny s cieľom zlepšiť jej senzorické vlastnosti
- nedeklarované a nedovolené použitie aditívnych látok s cieľom zlepšiť senzorické
vlastnosti potraviny, prekryť skutočnú kvalitu, resp. zakryť určité negatívne vlastnosti
(predĺžiť trvanlivosť)
- nedeklarované alebo nepovolené prifarbovanie
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- prídavok glycerolu do vína na zlepšenie chuti, resp. nedovolená aromatizácia vín
- zmiešanie rôznych druhov liehovín
5. nedodržanie deklarovaného technologického postupu
- deklarovanie rozmrazeného mäsa a rýb/pečiva za čerstvé
- nedodržanie deklarovaného spôsobu tepelného ošetrenia mlieka
- použitie zvyškov po extrakcii korenín, čaju, kávy a opätovné využitie
- nedodržanie technológie výroby burčiaku, vína, piva, medoviny
- ponúkanie obyčajného oleja za olej lisovaný za studena (panenský olivový olej)
6. nesprávne uvádzanie geografického pôvodu alebo spôsobu produkcie
- ponúkanie rýb produkovaných na farmách za ryby vylovené z voľnej prírody
- označovanie klasickej produkcie za bio („organic“)
- ponúkanie dovozových vín za domáce
7. zneužitie známej značky
- falošný predaj výrobku pod drahšou obchodnou značkou (liehoviny vyrobené
pochybne zo syntetického liehu plnené do obalov známych značiek)
- používanie obalov, etikiet, názvov pripomínajúcich známu značku
Väčšina vyššie uvedených prípadov falšovania potravín je "iba" klamaním zákazníka,
čiže spotrebiteľ za svoje peniaze nedostane produkt očakávanej kvality. Oveľa väčší problém,
ako narušenie kvality potravín vplyvom ich úpravy, resp. falšovania predstavuje narušenie ich
zdravotnej bezpečnosti.

Obr. 5 Falšovanie potravín vo vzťahu k ich zdravotnej bezpečnosti (Zeleňáková, 2014a)
V ostatných rokoch sa objavilo niekoľko prípadov poškodenia zdravia (obr. 5)
v dôsledku falšovania potravín (Skinner et al., 2010; Schier et al., 2009; Gelpi et al., 2002;
Čížková et al., 2012):
 Čína: Zatiaľ asi najväčšou kauzou, čo do následkov, bolo znižovanie obsahu mlieka
v mliečnych dojčeneckých výživách a maskovanie nižšieho obsahu mliečnych bielkovín
prídavkom melamínu. Expozícia viedla k poškodeniu a zlyhávaniu obličiek detí, pričom
podľa dostupných údajov bolo takmer 300 000 detí postihnutých a 6 detí zomrelo.
 Rakúsko: Ďalším prípadom s menej závažnými následkami bola kauza s rakúskym
vínom u ktorého bola plnosť chuti zlepšovaná prídavkom toxického dietylénglykolu
v koncentráciách od stoviek mg do jednotiek gramu na liter v roku 1985. Do vín sa síce
dostal náhodou – následkom ošetrovania viníc proti mrazom, ale išlo o falšovanie vína.
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Japonsko: V Japonsku sa pridával diethyléntglykol do niektorých druhov cigariet a
potravín za účelom zabránenia ich vysychania.
Taliansko: V Taliansku došlo pred niekoľkými rokmi k odhaleniu rozsiahleho falšovania
vína metylalkoholom. Na následky tejto otravy zomrelo niekoľko tisíc ľudí.
Španielsko: Starším príkladom s veľmi vážnymi následkami (tisíce chorých, stovky
úmrtí) je španielska kauza s repkovým olejom z roku 1981. Firma dovážala repkový olej
denaturovaný anilinovou žltou určenou ku spáleniu ako palivo, olej zbavovala pigmentu
destiláciou a predávala ako olivový olej ku kulinárskemu použitiu. Ďalšou kauzou bolo
pridávanie minerálneho oleja namiesto jedlého do rybacích konzerv. A naposledy bol
popísaný prípad falšovania mletej červenej papriky míniom, obsahujúcom olovo.
Česko: Čerstvým opakujúcim sa príkladom falšovania je prídavok metanolu do liehovín
alebo zámena etanolu za metanol, začiatkom septembra 2012. Kauza si vyžiadala 52
mŕtvych a vyše 120 ľudí s doživotnými následkami.

4. Analytické možnosti autentifikácie a detekcie falšovania potravín
autentifikácia: zisťovanie pôvodu, pravosti alebo zhody s originálom, obyčajne s
referenčným výrobkom predpísaného zloženia.
Autentifikačné postupy a postupy detekcie falšovania zahŕňajú v princípe dva prístupy,
ktoré sa prelínajú a vychádzajú zo skutočností, že autentický produkt obsahuje
charakteristické látky v určitom množstve, ktoré zodpovedajú použitým surovinám
a technológii (Čížková et al., 2012; Wishart, 2008; German et al., 2005).
1. Prvý prístup zahŕňa overenie hypotézy o určitom konkrétnom spôsobe falšovania.
- dôkaz nedeklarovaného prídavku mechanicky separovaného mäsa na základe prítomnosti
úlomkov kostí a obsahu vápnika vo výrobku
- dôkaz flanovoidov floridzinu, ktorý je typický pre jablká a nie je v dostatočnom množstve
prítomný v ďalších druhoch ovocia
- dôkaz flavonoidov narginínu, ktorý je typická pre grepy a nie je v dostatočnom množstve
prítomný v ďalších druhoch ovocia
- dôkaz nedeklarovaného nastrekovania mäsa na základe vyššieho podielu vody a vyššieho
obsahu polyfosfátov alebo kyseliny citrónovej, ktoré sa používajú na zvýšenie väznosti
mäsa
- dôkaz nedodržania deklarovaného spôsobu tepelného ošetrenia mlieka na základe
prítomnosti alkalickej fosfatázy
2. Druhý prístup zahŕňa analýzu viacerých zložiek obvykle väčšieho súboru vzoriek
potravín, pričom získané výsledky sú analyzované štatistickými metódami, najčastejšie
metódou analýzy hlavných komponentov (PCA- principal component analysis) alebo
zhlukovou analýzou. Uplatňuje sa tu jednak chemometrický prístup, pri ktorom sú
štatistickými metódami spracované údaje napríklad spektra, záznamy intenzít jednotlivých
ióntov, molekulových píkov a pod. bez identifikácie jednotlivých látok. Zmyslom je hľadanie
vzoriek odlišných vlastností alebo vytváranie zhlukov vzoriek podobných vlastností
(vytvorenie skupín vzoriek podľa pôvodu, technologického postupu, doby trvanlivosti a pod.).
Ďalší je kvantitatívny prístup – ktorý smeruje k identifikácii a kvantifikácii čo najväčšieho
počtu analyzovaných látok vo vzorke. Ďalším pojmom, ktorý sa s kvantitatívnym prístupom
používa je „fingerprinting“, kde je obvykle jedným analytickým postupom získaný profil
jednotlivých zložiek vzorky.
Metodické prístupy sa prelínajú, obvykle je interpretácia falšovanej vzorky založená na viac než

jednom markere (Trygg et al., 2007; Zhang et al., 2011):
-

kvantifikácia podielu sušiny pridaných rajčín do kečupov na základe obsahu draslíka, kyseliny
jablčnej, formolového čísla, kyseliny pyrolidonkarboxylovej a ďalších markeroch, ktoré sú
posudzované jednotlivo s ohľadom na technológiu alebo receptúru (napr. obsah draslíka ako
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-

významný marker u ovocia a zeleniny zlyháva v prípade konzervácie výrobkov sorbanom alebo
benzoanom draselným a pod.)
detekcia falšovania medu: HMF (spektrofotometrická podľa Winklera, HPLC), prítomnosť vody
(refraktometricky), kyslosti (titráciou), glukózy a fruktózy (HPLC), sacharózy (HPLC), elektrická
vodivosť (konduktometricky), enzýmov – amyláza (štiepi škrob na škrobové dextríny a maltózu)
a invertáza (štiepi sacharózu na glukózu a fruktózu) (spektrofotometricky podľa Schadeho),

Tak, ako sa vyvíjalo falšovanie potravín, rozvíjali sa aj metodiky na ich zistenie. Medzi
hlavné analytické metódy/techniky, ktoré v ostatných rokoch používajú na autentifikáciu, resp.
detekciu falšovania potravín patria: chromatografické, elektroforetické, spektroskopické
a spektrometrické, imunologické metódy, metódy založené na analýze DNA, stabilných
izotopov, techniky diferenciálnej skenovacej kalorimetrie, senzorické (elektronické nosy,
selektívne elektródy), proteomické, mikrobiologické, mikroskopické, laboratórne postupy
chemickej analýzy a pod. Kým niektoré sú určené na špecificky zamerané prípady, iné možno
použiť širokospektrálne, pričom vo väčšine prípadov sa na autentifikáciu využíva kombinácia
uvedených metód. Niektoré drahé analýzy sa na primárne zisťovanie falšovania nepoužívajú.
Nahrádzajú ich lacnejšie alternatívy vhodné na rutinné použitie (Zeleňáková, 2014b).
V zmysle Nariadenia (ES) č. 882/2004 majú byť analytické výkony vykonávané
akreditovanými skúšobnými laboratóriami. Je potrebné, aby laboratória zapojené do
analyzovania úradných vzoriek, pracovali v súlade s medzinárodne schválenými postupmi
alebo normami a aby používali také analytické metódy, ktoré boli uznané. Menovanie
referenčného laboratória a národných referenčných laboratórií má prispieť k vysokej kvalite
jednotnosti analytických výsledkov.
ZÁVER
Autenticita potravín má mimoriadny význam pre potravinársky priemysel, a to
z hľadiska kvalitatívneho, legislatívneho, ekonomického, zdravotného, nutričného
i toxikologického. Východiskom pre riešenie nelichotivej situácie vo falšovaní potravín by
mohlo byť:
 Vzdelávanie a informovanosť spotrebiteľov
 Diverzifikácia nákupov potravín a podpora nákupu slovenských potravín
 Podpora poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku
 Dodržiavanie súčasnej legislatívy štátmi EÚ a zlepšenie efektivity kontrol zo strany
kontrolných orgánov
 Zlepšenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v kontexte dodržiavania súčasnej
legislatívy
 Vývoj nových analytických postupov a metód a publikovanie vedeckých výsledkov
 Zvoliť si správnych politikov
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SEKCIA 5: Bezpečnosť a kontrola mlieka a mliečnych výrobkov

KOMPLEXNÉ HODNOTENIE VZORIEK BRYNDZE Z OBCHODNEJ
SIETE
COMPLEX ASSESSMENT OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES
OF BRYNDZA SAMPLES PURCHASED IN COMMERCIAL
NETWORK OUTLETS
Tatiana Andrašková, Pavel Maľa, Jana Pažáková, Boris Semjon, Jana Výrostková,
Abstract: The research is dedicated to a comprehensive assessment of physico-chemical
properties of bryndza.Total were evaluated 24 samples of sheep cheese from 4 manufacturers
most often represented in commercial network outlets.We conducted the determination of dry
matter in bryndza by industrial method and the determination of dry matter content by drying
to a constant weight, determination of the fat content in bryndza, determination of fat in dry
matter by calculation method, determination of salt in bryndza, determination of titratable and
active acidity in bryndza. As a supplementary examination, we conducted measurement on
colour of brynza with colorimeter CHROM METER CR - 410 .The dry matter content in the
samples with one exception corresponded with required limits for mixed bryndza given by
legislative as well as declared on the label. The fat content range determined in the samples
was 20.5 to 30.5 %. We also recorded increased values of salt. Titratable acidity in the
evaluated samples ranged from 67,5 to 95 ° SH, active acidity from 4.84 to 5.01 pH.
Evaluated samples A, B, C and D met the standards of colour sensory characteristic on
bryndza, as all the measured values of L * neared 100 (white).
Key words: quality indicators, bryndza
ÚVOD
Slovenská bryndza má na Slovensku dlhú tradíciu výroby a v súčasnosti patrí medzi
výrobky s chráneným zemepisným označením. Pravá Slovenská bryndza sa vyrába z ovčieho
nepasterizovaného mlieka, avšak v obchodných reťazcoch sa nachádza aj bryndza
z pasterizovaného ovčieho alebo kravského mlieka. Bryndzou sa však môže nazývať len
výrobok, ktorý obsahuje viac ako 51 percentný podiel ovčieho hrudkového syra. Zámerom
vypracovania tejto práce bolo hodnotenie kvality bryndze z obchodných reťazcov, nakoľko
v dnešnej dobe je veľký medzinárodný tok potravín jednak z územia Slovenskej republiky,
ale aj na Slovensko. Súčasne s tým sa objavuje falšovanie výrobkov, prípadne nedodržiavanie
technológie či zloženia potravín. Práve hodnotenie bryndze z pohľadu zloženia a to najmä
podielu sušiny, tuku a soli má veľký význam nielen pre domácich výrobcov, ktorí čelia tlaku
výrobkov s nízkou cenou na úkor kvality, ale hlavne pre spotrebiteľov, ktorí sa
nedodržiavaním zloženia výrobku stávajú ochudobnení a výrobcom zavádzaní.
METÓDY SKÚMANIA
Fyzikálno-chemické vyšetrenie bryndze:
 Stanovenie sušiny bryndze do konštantnej hmotnosti
 Stanovenie sušiny bryndze prevádzkovou metódou
 Stanovenie množstva tuku v bryndzi
 Stanovenie množstva tuku v sušine v bryndzi
 Stanovenie množstva kuchynskej soli v bryndzi metódou podľa Mohra
 Stanovenie titračnej kyslosti podľa Soxhlet- Henkela
 Stanovenie aktívnej kyslosti (pH) bryndze
 Meranie farby bryndze kolorimetrom CHROM METER CR-410
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Tradičná slovenská bryndza vyrobená z nepasterizovaného ovčieho mlieka si zachováva
všetky biologicky aktívne zložky pôvodného mlieka. Pokiaľ ide o fyzikálno–chemické
vlastnosti, surové ovčie mlieko by malo obsahovať v 100 g najmenej 5,5 g tuku, najmenej
4,8 g bielkovín a obsah beztukovej sušiny by mal byť najmenej 9,5 hmot.%. Jeho merná
hmotnosť má byť najmenej 1,033 g.cm-3 a titračná kyslosť (stanovená metódou SoxhletaHenkela) najviac 12,0. Zároveň surové mlieko nesmie obsahovať stopy inhibičných látok.
Cech výrobcov ovčieho syra v Turci vydal štandardný súhrn pre ovčí hrudkový syr, ktorý
je základnou surovinou na výrobu bryndze, kde syr má obsahovať: sušina najmenej 40 %, tuk
v sušine najmenej 50 hmot.%, kyslosť – hodnota pH 5,2 – 4,9.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava
Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka vydáva Požiadavky na kvalitu prírodných syrov, kde plnotučná zmesná bryndza má mať najmenej
48 hmot.% tuku v sušine a zmesná bryndza množstvo tuku v sušine najmenej 38 hmot.%.
V našej práci sme spracovali 24 vzoriek bryndze od štyroch rôznych výrobcov. Dve
vzorky bryndze nespĺňali hodnotu tuku v sušine, kde výrobcovia uvádzali na obale
(minimáne 48 hmot. %). Rozdiel v deklarovanej hodnote na obale a našou nameranou
hodnotou bol 2,54 hmot. % a 0,47 hmot. %. Ostatné hodnotené vzorky požadované limity
spĺňali. Celkové percento tuku sa pohybovalo vo vzorkách od 20,5 do 30,5 %.
Majková (2013) sa vo svojej práci zaoberala senzorickým a analytickým hodnotením
výrobkov z ovčieho mlieka. Obsah tuku v sušine v jej vyšetrovaných vzorkách bryndze bol:
50,11 hmot.%, 48,15 hmot.% a 47,12 hmot.%, čiže môžeme konštatovať, že len jedna
vyšetrovaná vzorka bryndze nesplnila minimálny obsah tuku v sušine. Celkový obsah tuku vo
vzorkách bol od 20,0 do 25,0 %.
Obsah sušiny vo vzorkách vyhovoval požadovaným limitom sušiny zmesnej bryndze
legislatívne a tiež deklarovaným údajom na obale. Obsah sušiny vo vzorke, ktorá bola
vyhodnotená ako nevyhovujúca, bol znížený o 0,5 hmot.%.
Znížený obsah sušiny a tuku v sušine v bryndzi môže vznikať pri pridávaní vody do
bryndze počas miešania pre vznik jemnejšej konzistencie. Pridávaním kravskej hrudky vo
väčšom množstve ako je stanovené, dochádza tiež k zníženej sušine a tuku v sušine, čo v
konečnom dôsledku diskriminuje samotného spotrebiteľa (Keresteš, 2005).
Koncentrácia a distribúcia soli v syre môže mať vplyv na jeho kvalitu. Soľ tiež inhibuje
alebo spomaľuje rast mikroorganizmov ( vrátane patogénnych), bráni aktivite enzýmov v
syre. Solenie ovplyvňuje syneréziu bielkoviny, čo má za následok zvýšené vylúčenie srvátky
(Rejdová, 2002).
Obsah soli v nami skúmaných vzorkách osciloval od 1,64 do 3,61 % .Limit soli
deklarovaný výrobcom bol prekročený pri 9 vzorkách bryndze. Zvýšené množstvo soli
znižuje chutnosť bryndze u spotrebiteľa a predpokladáme aj následný nižší odbyt produktu.
Samotné kysnutie hrudkového syra, pri dodržaní technologického postupu prebehne za
3 dni, ak teplota v priestore neklesne pod 18 °C, výsledná kyslosť má dosahovať 85 0SH a pH
4,9 (Agroporadenstvo, 2014).
Titračná kyslosť sa v hodnotených vzorkách pohybovala od 67,5 do 95 0SH., aktívna
kyslosť od pH 4,84 do 5,01. Z titračnej kyslosti, ktorá má širšie rozpätie sme usúdili,
že pohotovejšie reaguje na zmeny vznikajúce v bryndzi ako aktívna kyslosť.
Hodnotené vzorky spĺňali zmyslový znak- farbu bryndze, nakoľko všetky namerané
hodnoty L* sa nachádzali blízko hodnoty 100 (biela). Hodnoty a* a b* reprezentujú sýtosť
a odtieň farby bryndze a to jemne do žlta.
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Grieger (1990) uvádza pri farbe bryndze, že by mala byť biela až žltkastá, no nesmie
byť žltá.
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VÝSLEDKY RESPONDENTOV OVČÍCH PRODUKTOV A TEXTÚRNE
VLASTNOSTI OVČÍCH SYROV ZO SLOVENSKEJ FARMY
RESULTS OF RESPONDENTS SHEEP PRODUCTS AND TEXTURE FEATURES
SHEEP'S CHEESES FROM THE SLOVAK FARM
Mária Angelovičová, Marcela Angelovičová, Jana Tkáčová, Peter Zajac, Jozef Čapla
Abstract: The aim of the study was to evaluate of public opinion sheep product consumers
for the production, quality and consumption of these products and textural features of sheep
cheeses obtained from Slovak farm. The questionnaire was developed specifically for
respondents who consume sheep products. Respondents were contacted by internet. Sheep
cheeses on texturometric analysis were obtained from the Slovak sheep farm Kamenica,
Sabinov District. Sheep cheeses were produced in conditions for livestock breeding in the
winter feeding period. Sheep cheese samples collected and analyzed in February 2016.
Sheep feta and smoked sheep cheese produced from raw sheep's milk obtained from ewes
raised on that farm. Hardness, strength and chewiness of the sheep cheeses were investigated
by analyzing the laboratory equipment TA.XT. Plus Texture Analyser, at the Department of
Food Hygiene and Safety, University of Agriculture in Nitra. The results obtained from
texturometric measurements were statistically evaluated by system program SAS (version
8.2). Based on the results they were formulated results of the questionnaire research and
cheese texturometric measurements in the laboratory. 84.2% of respondents involved in the
research consume sheep domestic products from Slovak stands, Slovak farms, and shops.
85% of respondents buy and consume them. Based on the results from the texturometric
measurement it was stated that the sheep feta and smoked sheep cheese statistically
confirmed differences in hardness (P<0.001), strength (P<0.05) and chewiness (P<0.05).
Keywords: respondent, sheep product, public opinion, sheep feta, smoked sheep cheese,
texture property
ÚVOD
V roku 2000 uverejnili Horčín a Findová stanovisko ku významu textúralnych testov.
Podľa uvedeného stanoviska, testy na textúrne vlastnosti potraviny sú dôležité k odhadu
prijateľnosti potraviny pre konzumenta a jednak k určeniu významných prvkov alebo znakov
textúry a jej dynamiky pre potravinu.
V ostatných rokoch bolo publikovaných niekoľko vedeckých prác, ktoré obsahujú
výsledky skúmania štruktúry syrov s využitím senzorickej a reologickej analýzy (Gwartney et
al., 2002; Brown et al., 2003; Everard et al., 2006; Chen et al., 2013). Cieľom tých štúdií bolo
vysvetliť textúra vnímania v závislosti od charakterizácie produktu na základe prístrojového
merania. V týchto štúdiách je textúra hodnotená najmä popisnou analýzou. V mnohých
prípadoch je charakterizovaná pomocou vyhodnotenia intenzity rôznych vlastností textúry,
ako je pevnosť, tvrdosť a pružnosť.
Štúdie, ktoré vznikli na základe skúmania syrov, prispeli k lepšiemu pochopeniu úlohy
textúry ako mechanickej vlastností syrov (Koc et al., 2013).
Poznatky získané na základe výskumu z ostatných rokov poukazujú na dôležitý fakt
pri hodnotení textúrnych vlastností syrov. Výsledky iba reologických a mechanických
vlastnosti syrov pravdepodobne nie sú dostatočné na odhad pri hodnotení senzorických
vlastnosti počas konzumácie. Pre objektívnosť sa musia získať informácie o textúre syra
textúry a zohľadniť a integrovať úlohu dynamiky syrov pri spracovaní v ústach, úpravy ich
štruktúry a mechanických vlastností. Táto problematika spracovania potraviny v ústach sa
stala predmetom výskumu a hodnotenia mnohých odborných tímov, čo potvrdzujú mnohé
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publikované vedecké práce (Chen, 2009; Foegeding et al., 2011; Salles et al., 2011; Melito et
al., 2013; Pascua et al., 2013; Stieger a Van de Velde, 2013).
Ústne spracovanie potraviny je definované ako fyzikálne a fyziologické procesy
prebiehajúce v ústnej dutine od okamihu, kedy je potravina vložená do úst až po jej
prehĺtnutie (Melito et al., 2013).
V nadväznosti na vyššie uvedené, sme v našej práci stanovili dva základné ciele, a to
zistiť vnímanie vlastností ovčích produktov konzumentmi formou dotazníkového výskumu a
merať textúrne vlastností ovčích syrov.
MATERIÁL A METODIKA
Objektom skúmania boli:
a) verejná mienka konzumentov ovčích produktov na základe dotazníkového prieskumu
v oblasti produkcie, výroby, kvality a konzumácie ovčích produktov,
b) ovčia feta a údený ovčí syr získaný priamo z ovčej farmy, ktoré boli texturometricky
analyzované v laboratóriu.
Dotazníkový prieskum
Dotazník bol vypracovaný cielene pre respondentov, ktorí konzumujú ovčie produkty.
Oslovenie respondentov bolo prostredníctvom internetu. V dotazníku je uvedených 7 otázok,
pri ktorých sú dve možnosti na odpoveď a vyjadrenie sa respondenta buď vymenovaním
alebo komentárom. V práci sme zhodnotili iba 3 odpovede.
Ovčie syry na texturometrickú analýzu boli získané zo slovenskej ovčej farmy Kamenica,
okres Sabinov. Ovčie syry boli vyrobené v podmienkach počas maštaľného chovu v zimnom
kŕmnom období. Vzorky ovčích syrov boli odobraté a analyzované vo februári 2016. Ovčia
feta a údený ovčí syr boli vyrobené zo surového ovčieho mlieka získaného od bahníc
chovaných na uvedenej farme.
Texturometrická analýza ovčích syrov
Tvrdosť, pevnosť a žuteľnosť ovčích syrov boli skúmané analyzou pomocou
laboratórneho prístroja TA.XT. plus Texture Analyser na Katedre hygieny a bezpečnosti
potravín, SPU v Nitre.
Za mechanickú tvrdosť ovčieho syra sa považuje jeho textúrna vlastnosť, ktorá súvisí so silou,
ktorá sa vynaloží na dosiahnutie prieniku do meranej vzorky. U človeka je tvrdosť vnímaná
stláčaním syra medzi zubami, resp. medzi jazykom a podnebím. Hodnotená je sila, ktorú je
potrebné vynaložiť na prienik do syra.
Za mechanickú pevnosť ovčieho syra sa považuje jeho textúrna vlastnosť, ktorá súvisí so
silou, ktorá sa vynaloží na dosiahnutie deformácie meranej vzorky. Táto mechanická
vlastnosť je identická s tvrdosťou, ktorá sa používa ako ukazovateľ na vyjadrenie schopnosti
syra odolávať deformácii.
Za mechanickú vlastnosť žuteľnosti ovčieho syra sa považuje textúrna vlastnosť, ktorá je
definovaná ako sila (energia), ktorá je potrebná na penetráciu, prienik (rozžutie) syra.
Príprava vzorky na texturometrické meranie
Z čerstvého a údeného ovčieho syra boli odkrojené vzorky v tvare kocky o rozmeroch
2 cm z rôznych miest a rôznej hĺbky.
Nastavenie prístroja na meranie
Sekvencia, názov: 5-krát opakovanie, až do snímania; skúšobný režim: stláčanie; test
rýchlosti pred meraním: 40,00 mm.s-1; test rýchlosti: 5,00 mm.s-1, test rýchlosti po meraní:
5,00 mm.s-1; režim smerného čísla: sila 100,0 g; vzdialenosť: 5,0 mm; namáhanie: 10,0 %; typ
spúšťača: automatické (sila); snímanie sily (spúštač): 5,0 g; sonda: SMS P/1S a sonda P/36R;
body za sekundu: 500.
Každá vzorka ovčieho syra bola umiestnená medzi sondu, ktorá bola pripojená na rameno
textúry analyzátora a jeho dolné zariadenie. Rameno texturometrického analyzátora bolo
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posúvané rýchlosťou 5 mm.s-1 až dovtedy, kým nedošlo ku preniknutiu sondou SMS P/1S,
resp. pritlačeniu sondou P/36R do smernej hodnoty a vrátením sondy do pôvodnej polohy.
Výsledok bol automaticky graficky zaznamenávaný softvérovým programom v počítači. Sila
tvrdosti a pevnosti vzoriek ovčích syrov je vyjadrená v gramoch.
Štatistické vyhodnotenie výsledkov
Výsledky z merania ovčích syrov na textúrometri sú v predloženej práci uvedené ako:
aritmetický priemer – , smerodajná odchýlka – s, variačný koeficient – vk, variačné rozpätie
– R, ako rozdiel medzi najmenšou a najväčšou hodnotou rozdelenia údajov. Rozdiel medzi
ovčou fetou a údeným syrom bol štatisticky hodnotený podľa t-testu. Výsledky získané
z texturometrického merania boli štatisticky vyhodnotené v systémovom programe SAS
(verzia 8.2).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledky dotazníka
Na obrázku č. 1 sú uvedení zapojení respondenti do prieskumu podľa pohlavia.

Obrázok 1 Zapojení respondenti do výskumu podľa pohlavia
Dotazník vyplnilo spolu 136 respondentov, z toho 105, t. j. 77,2 % žien a 31 mužov,
čo predstavuje 22,8 %. Vekové rozpätie respondentov bolo od 14 do 88 rokov.
Na obrázku č. 2 sú uvedení zapojení respondenti do prieskumu podľa vzdelania.
Najväčší počet respondentov v prieskume malo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, t.
j. 37, čo predstavuje 27,2 % z celkového počtu respondentov. Potom nasledovali respondenti
s úplným stredným odborným vzdelaním (stredná odborná škola), ktorých bolo 33, t. j. 24,3
% z celkového počtu respondentov. Vysokoškolsky vzdelaných respondentov 1. stupňa bolo
20, čo predstavuje 14,7 % z celkového počtu respondentov. Respondentov s úplným
stredným odborným vzdelaním (stredné odborné učilište) a úplné stredné vzdelanie
(gymnázium) bolo po 18, čo predstavuje 13,2 % z celkového počtu respondentov. Najmenej
respondentov bolo zapojených do prieskumu so základným vzdelaním, t. j. 9, čo predstavuje
6,6 % z celkového počtu respondentov.
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Obrázok 2 Zapojení respondenti do výskumu podľa vzdelania
Na obrázku č. 3 sú graficky znázornené odpovede na otázku č. 1, ktorá znie:
„Konzumujete ovčie produkty?“
Pri otázke č. 1 „Konzumujete ovčie produkty?“ respondenti mali dve možnosti
na odpoveď. Ich odpoveďou mala byť domáce ovčie produkty zo slovenských stánkov,
zo slovenskej farmy a nákupom v predajni alebo druhou možnosťou bola odpoveď
konzumácie ovčích produktov kúpených v predajni, bez ohľadu odkiaľ pochádzajú.
Na základe vyhodnotených výsledkov z dotazníkov jednoznačne vyplýva, že 114
respondentov, t. j. 84,2 % preferuje pri konzumácii domáce ovčie produkty zo slovenských
stánkov, zo slovenskej farmy a nákupom v predajni. Iba 21 oslovených respondentov, t. j.
15,8 % konzumuje ovčie produkty kúpené v predajni, bez ohľadu odkiaľ pochádzajú.
Kormošová (2015) uvádza vo svojej práci, že ovce patria medzi zvieratá, ktoré sú najdlhšie
domestikované. Na území súčasného Slovenska sa chovajú už od 9. storočia. Ovce patria
medzi tzv. typické pastevné zvieratá. Základom ich kŕmnej dávky sú objemové krmivá.
V letnom kŕmnom období základ kŕmnej dávky tvorí pasienkový porast a v zimnom kŕmnom
období je to seno, slama, ale aj siláž a môžu to byť aj kŕmne okopaniny. Charakteristické
pre ovce je, že sú nenáročne a prispôsobivé na chovné podmienky takmer vo všetkých
klimatických podmienkach. V nadväznosti na uvedené, ovčie produkty by mohli zaujať
konzumentov potravín vo väčšej miere, ako je to v súčasnosti. Na rozhodovanie spotrebiteľa
pri výbere produktu vrátane ovčích produktov vplývajú mnohé faktory, medzi ktoré patrí
pôvod produktu (Saunders et al., 2010). Tento faktor pôvodu rozhodol u 84,2 % respondentov
zapojených do nášho prieskumu z celkového počtu všetkých respondentov.
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Obrázok 3 Odpovede respondentov na otázku č. 1 „Konzumujete ovčie produkty?“
Na obrázku č. 3 sú graficky znázornené odpovede na otázku č. 2.

Obrázok 3 Odpovede respondentov na otázku č. 2 „Domáce ovčie produkty“
Otázka č. 2 mala nasledujúce znenie „Domáce ovčie produkty“:
a) kupujem pravidelne,
b) kupujem občas, príležitostne,
- uveďte komentár, ak pravidelne, máte na to dôvod?
- ak príležitostne, pri akej príležitosti zvyčajne?
Na možnosť a) pravidelného kupovania domácich ovčích výrobkov odpovedalo 20, t.
j. 15 % opýtaných respondentov. Ako dôvod uviedli v prevažnej väčšine, že im ovčie výrobky
chutia, sú zdravé a majú pocit, že pozitívne ovplyvňujú zdravie, hlavne čo sa týka tráviacich
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procesov. Jeden z respondentov uviedol, že kupuje ovčie výrobky preto, lebo je intolerantný
na laktózu. Podľa Biesalski (2005) je napr. jahňacie mäso veľmi dobrým zdrojom bielkovín.
Obsahuje až 20,0 g bielkovín v 100 g-1. Okrem toho, že je dobrým zdrojom bielkovín,
obsahuje pre zdravie potrebné stopové prvky, ako sú zinok, selén a železo. Poskytuje
organizmu človeka aj vitamíny. Pri výbere potravín živočíšneho pôvodu, medzi ktoré patria aj
ovčie produkty, u spotrebiteľa rozhodujúcou mierou prispievajú životný štýl, diéty, kultúra,
zdravie človeka a náboženstvo (Nakyinsige et al., 2012).
Pri možnosti b) v otázke č. 2 nášho výskumu občasného, príležitostného kupovania
domácich ovčích výrobkov odpovedalo 116, t. j. 85 % opýtaných respondentov. Ako
príležitosti uviedli rodinné oslavy, sviatky, firemné akcie a pri návšteve fariem, kde im
domáce ovčie produkty boli ponúknuté alebo za týmto účelom farmu navštívili.
Na rozhodovanie spotrebiteľa pri výbere produktu vplývajú mnohé faktory konkrétneho druhu
zvierat. Medzi tieto faktory patrí aj systém chovu zvierat a uplatňovanie princípov zlepšených
životných podmienok ale aj pôvod produktu (Saunders et al., 2010; Troy a Kerry, 2010).
Výsledky textúrometrickej analýzy ovčích syrov
Tvrdosť ovčích syrov
Priemerná tvrdosť ovčej fety a údeného ovčieho syra je uvedená na obrázku 4 a
štatistické vyhodnotenie tvrdosti ovčej fety a údeného ovčieho syra a rozdielov v tabuľke 1.
Sila, g

Obrázok 4 Priemerná tvrdosť ovčej fety a údeného ovčieho syra, g
Tabuľka 1 Štatistické vyhodnotenie tvrdosti ovčej fety a údeného ovčieho syra a rozdielu
t-test
Ukazovateľ
n
s
vk, %
R
Ovčia feta

6

18,66

14,27

110,50 – 153,69

0,001
Údený ovčí syr
6
33,33
13,11
204,16 – 290,34
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient, R – variačné rozpätie,
0,001 – znamená štatisticky veľmi vysoko preukazný rozdiel (P<0,001)
Pri meraní fyzikálnych vlastností potravín, ako je ich štruktúra a textúrne vlastnosti
pomocou prístrojov, zvažujú sa kombinácie reologického merania s mechanickými
(lomovými) vlastnosťami. Meranie sa uskutočňuje podľa základných alebo empirických
testov, výsledkom ktorých je niekoľko fyzikálnych vlastností, ako je tvrdosť alebo skladovací
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model potravín (Lucey et al., 2003). Pri našom skúmaní tvrdosti dvoch rôznych druhov
ovčích syrov bola zistená priemerná tvrdosť ovčej fety 130,78 g na rozdiel od priemernej
tvrdosti údeného ovčieho syra, pri ktorom sa zaznamenala hodnota 254,16 g. Podľa
výsledkov smerodajnej odchýlky a variačného koeficienta bolo zistené, že menšie kolísanie
hodnôt tvrdosti bolo zaznamenané pri ovčej fete, vyjadrené výsledkom smerodajnej odchýlky
s = 18,66 oproti výsledku smerodajnej odchýlky vypočítanej pri údenom ovčom syre s =
33,33. Avšak výsledky variačného koeficienta majú opačnú tendenciu. Z výsledkov
variačného koeficienta vyplýva, že väčšie kolísanie nameraných hodnôt tvrdosti bolo pri
ovčej fete, vk = 14,27 % v porovnaní s výsledkom variačného koeficienta zisteného
pri údenom ovčom syre vk = 13,11 %. Pri ovčej fete bolo variačné rozpätie od 110,50
do 153,69 g a pri údenom ovčom syre od 204,16 do 290,34 g. Rozdiel v tvrdosti bol
štatisticky veľmi vysoko preukazný (P<0,001) medzi ovčou fetou a údeným ovčím syrom.
Mallatou et al. v roku 1994 uverejnili výsledky, ktoré dosiahli pri skúmaní tvrdosti kozieho
a ovčieho syra. Autori konštatovali, že syry vyrobené z kozieho mlieka prejavili horšie
textúrne vlastnosti v porovnaní so syrmi vyrobenými z ovčieho mlieka. Syr vyrobený iba
z kozieho mlieka sa vyznačuje vyššou tvrdosťou v porovnaní so syrom vyrobeným iba
z ovčieho mlieka. Rozdiely v reologických vlastnostiach syrov vyrobených z rôznych druhov
mlieka môžu vzniknúť vplyvom rôznych kazeínových štruktúr alebo ich koncentrácie
v mlieku. Iní autori skúmali tvrdosť syrov v závislosti od doby skladovania. Aj keď
hodnotené syry preukázali pokles hodnoty pH v priebehu doby skladovania, v profile
tvrdosti nevykázali zmeny. Autori túto skutočnosť odôvodňujú tým, že syry neboli zrelé a
metabolická aktivita pri teplote 10 °C bola obmedzená. Syry s nižšími hodnotami pH, najmä
blízke izoelektrickému bodu kazeínu, majú textúru s vysokou gumovitosťou, zatiaľ čo syry s
vyššími hodnotami pH predstavovali viac plastičnú textúru (Bhaskaracharya a Shah, 2001).
Vlhkosť syra je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje štruktúru syrov, pretože vysoká
počiatočná vlhkosť oslabuje funkciu bielkovín v textúre, čo sa prejaví zníženou tvrdosťou
(Buriti et al., 2005). Na tvrdosť syrov vplýva aj proteolýza (Chilliard et al., 2006). Zámerom
nášho sledovania tvrdosti dvoch rozdielnych druhov ovčích syrov bolo textúrometrické
meranie tvrdosti za podmienok, ktoré sú opísané v metodike práce predloženej práce.
Pevnosť ovčích syrov
Priemerná pevnosť ovčej fety a údeného ovčieho syra je uvedená na obrázku 5 a
štatistické vyhodnotenie pevnosti ovčej fety a údeného ovčieho syra a rozdielov v tabuľke 2.
Sila, g

Obrázok 5 Priemerná pevnosť ovčej fety a údeného ovčieho syra, g
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Tabuľka 2 Štatistické vyhodnotenie pevnosti ovčej fety a údeného ovčieho syra a rozdielu
t-test
Ukazovateľ
n
s
vk, %
R
Ovčia feta

6

449,61 34,20

776,99 – 1856,09

0,029
Údený ovčí syr
9 213,13 12,29 1449,32 – 2086,11
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient, R – variačné rozpätie,
0,029 – znamená štatisticky preukazný rozdiel (P<0,05)
Pri ovčej fete bola dosiahnutá priemerná hodnota pevnosti 1314,48 g a pri údenom
ovčom syre vyššia, 1734,23 g. Na základe vypočítaných výsledkov smerodajnej odchýlky
a variačného koeficienta bolo zistené, že menšie kolísanie hodnôt pevnosti bolo zaznamenané
pri údenom ovčom syre, vyjadrené výsledkom smerodajnej odchýlky s = 213,13 v porovnaní
s výsledkom smerodajnej odchýlky vypočítanej pri ovčej fete s = 449,61. Táto tendencia
kolísania hodnôt pevnosti je potvrdená aj výsledkami variačného koeficienta. Výsledok
variačného koeficienta pri údenom ovčom syre bol 12,29 % a pri ovčej fete 34,20 %. Podľa
výsledkov variačného rozpätia sa hodnoty pevnosti pohybovali pri ovčej fete od 776,99
do 1856,09 g a pri údenom ovčom syre od 1449,32 do 2086,11 g. Rozdiel v pevnosti bol
štatisticky preukazný (P<0,05) medzi ovčou fetou a údeným ovčím syrom.
Avšak vzťahy vytvorené medzi všeobecnými senzorickými vlastnosťami
a reologickými vlastnosťami syra sa zdajú byť obmedzené len na jeden konkrétny rozmer
textúry. Napríklad bola zistená korelácia pre Cheddar syry medzi pevnosťou a celým radom
mechanických vlastností (napätie a deformácie na medzi kĺzu, stres a napätie pri pretrhnutí,
Youngov modul a sila na zlomenie) (Hort et al., 1997; Foegeding a Drake, 2007).
Žuteľnosť ovčích syrov
Priemerná žuteľnosť ovčej fety a údeného ovčieho syra je uvedená na obrázku 6 a
štatistické vyhodnotenie žuteľnosti ovčej fety a údeného ovčieho syra a rozdielov v tabuľke
3.
Sila, g

Obrázok 3 Priemerná žuteľnosť ovčej fety a údeného ovčieho syra, g
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Tabuľka 6 Štatistické vyhodnotenie žuteľnosti ovčej fety a údeného ovčieho syra a rozdielu
t-test
Ukazovateľ
n
s
vk, %
R
Ovčia feta

6

14,21

12,94

82,14 – 123,31

0,016
Údený ovčí syr
6 25,78 12,20 181,16 – 230,97
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient, R – variačné rozpätie,
0,016 – znamená štatisticky preukazný rozdiel (P<0,05)
Priemerná žuteľnosť ovčej fety dosiahla hodnotu 109,78 g v porovnaní s priemernou
žuteľnosťou údeného ovčieho syra, predstavuje iba nepatrne nižšiu hodnotu. Priemerná
žuteľnosť údeného ovčieho syra bola 211,37 g. Podľa výsledkov smerodajnej odchýlky
a variačného koeficienta bolo zistené, že menšie kolísanie hodnôt tvrdosti bolo zaznamenané
pri ovčej fete, vyjadrené výsledkom smerodajnej odchýlky s = 14,21 v porovnaní s výsledkom
smerodajnej odchýlky vypočítanej pri údenom ovčom syre s = 25,78. Avšak výsledky
variačného koeficienta naznačujú takmer rovnakú tendenciu kolísania nameraných hodnôt
žuteľnosti skúmaných ovčích syrov. Variačné rozpätie sa pohybovalo od najmenšej hodnoty
82,14 do najväčšej hodnoty 123,31 g pri ovčej fete a od 181,16 do 230,97 g pri údenom
ovčom syre. Rozdiel v žuteľnosti bol štatisticky preukazný (P<0,05) medzi ovčou fetou a
údeným ovčím syrom. Pre hodnotenie žuteľnosti Brown et al. (2003) odporúčajú zdokonaliť
metódy. Toto odporúčanie odôvodňujú tým, že ďalšie senzorické parametre, ako je
priľnavosť, súdržnosť a hladkosť je ťažšie predpovedať reologickými a mechanickými
testami. Hlavným dôvodom je, že žuvacie sekvencie, t. j. rôzne fyzikálne a fyziologické javy,
spôsobujú premenu potraviny na sústo, ktoré nemôže byť reprezentované reologickým
a lomovým meraním.
ZÁVER
Práca je zameraná na riešenie otázok aktuálneho výskumu v poľnohospodárstve,
v oblasti chovu oviec a výroby ovčích syrov. Skúma dva hlavné problémy, a to verejnú
mienku konzumentov ovčích produktov na konzumáciu týchto produktov a textúrnych
vlastností ovčích syrov získaných zo slovenskej farmy a meraných v laboratórnych
podmienkach.
Závery z dotazníkového výskumu
Podiel konzumentov ovčích produktov je 84,2 %, ktorí nakupujú domáce ovčie
produkty zo slovenských stánkov, zo slovenskej farmy a v predajni. Podiel respondentov,
ktorí kupujú domáce ovčie produkty občas, príležitostne, tvorí 85,0 %. Ako dôvod uviedli
rodinné oslavy, sviatky, firemné akcie a pri návšteve fariem, kde im domáce ovčie produkty
boli ponúknuté alebo za týmto účelom farmu navštívili.
Závery z texturometrickej analýzy ovčích syrov
Vyššia tvrdosť, pevnosť a žuteľnosť, štatisticky potvrdená, bola zistená pri údenom
ovčom syre v porovnaní s ovčou fetou,
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VPLYV REPKOVÉHO MEDU NA PREŽÍVANIE JOGURTOVEJ
KULTÚRY
EFFECT OF RAPE HONEY ON SURVIVAL OF YOGURT CULTURE
Margita Čanigová, Dominika Zárecká, Viera Ducková, Zuzana Remeňová, Miroslav
Kročko, Vladimíra Kňazovická
Abstract: The aim of this study was to determinate effect of different additions of rape honey
(1 %, 3 % and 5 %) on the counts and survival of yogurt culture. The yogurts were made in
laboratory conditions. The rape honey was added on the bottom of glass bottles before
fermentation of milk. The highest counts of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus were determined in the samples of yogurts without honey
addition at the first day after yogurts production. The bacteria counts of yogurt culture were
decreased with increased addition of honey and storage period. The rape honey significantly
reduced the growth of Lactobacillus bacteria.
Keywords: yogurt, rape honey, yogurt culture
ÚVOD
Jogurt je jeden z najobľúbenejších fermentovaných mliečnych výrobkov.
V posledných rokoch sa škála ochucujúcich zložiek používaných k ochuteniu jogurtov stále
rozširuje o nové druhy ovocia, zeleniny, resp. kombinácie doposiaľ používaných
ochucujúcich látok. Ochutenie jogurtov medom nie je zatiaľ v priemyselnej výrobe rozšírené.
Pritom jogurt a med sú považované za funkčné potraviny s vysokou výživovou hodnotou.
Jogurt je zdrojom vápnika, proteínov, vitamínov a minerálnych látok, ktoré sú pre ľudský
organizmus v ľahko dostupnej a využiteľnej forme. Konzumácia jogurtov má aj mnoho
zdravotných výhod, napr. znižuje sa riziko vzniku niektorých druhov rakoviny, znižuje sa
hladina cholesterolu v krvi, zvyšuje sa imunita ľudského organizmu. Jogurt je tiež vhodný pre
ľudí, ktorí trpia intoleranciou laktózy (McKinley, 2005; Pattorn et al., 2012; Gahruie et al.,
2015).
Med vzhľadom k svojmu zloženiu má terapeutické, protinádorové, protizápalové,
antimikrobiálne, antivírusové, antiparazitické a antimutagénne vlastnosti (Orsolic et al., 2005;
Rashid a Thakur, 2012). Pre jogurt je med ideálnym sladidlom najmä pre vysokú
koncentráciu sacharidov a nízke pH. Na druhej strane vzhľadom na dokázané antimikrobiálne
vlastnosti môže med vplývať na životaschopnosť baktérií jogurtovej kultúry. V tomto smere
sú publikované protichodné názory. Napr. podľa Vargu (2006) prídavok agátového medu do
jogurtu nemal vplyv na počty charakteristických baktérií jogurtovej kultúry. Rotar et al.
(2015) naopak zistili, že počty baktérií druhu Streptococcus thermophilus a Lactobacillus
delbruecki spp. bulgaricus sa počas skladovania jogurtov ochutených zmiešaným medom
znižovali. Z výsledkov Rashida a Thakura (2012) vyplýva, že počty baktérií jogurtovej
kultúry ovplyvňuje množstvo medu použitého na ochutenie jogurtu.
Cieľom práce bolo zistiť ako rôzne prídavky repkového medu použité na ochutenie
jogurtov vplývajú na počty a prežívanie baktérií jogurtovej kultúry počas skladovania
jogurtov.
MATERIÁL A METODIKA
V modelových pokusoch (pokusy v troch opakovaniach) sa vyrábali jogurty bez
prídavku medu (kontrolná vzorka) a ochutené prídavkom repkového medu (1 %, 3 % a 5 %
prídavok). Med pochádzal od súkromného výrobcu zo Slovenska. K výrobe jogurtov sa
použilo konzumné polotučné mlieko zahustené sušeným odstredeným mliekom a zaočkované
jogurtovou kultúrou (Lactoflora, Česká republika). Takto pripravené mlieko sa dávkovalo do
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sklenených pohárov, na dno ktorých sa vopred pridal med, resp. do pohárov označených ako
kontrolná vzorka. Fermentácia mlieka jogurtovou kultúrou prebiehala pri teplote 42 – 44 °C
po dobu 3 – 3,5 hodiny. Jogurty sa po výrobe schladili a skladovali v chladničke až do
vykonania analýz. Vzorky jogurtov sa analyzovali 1., 7. a 14. deň po výrobe.
Vo vzorkách jogurtov sa stanovili koliformné baktérie podľa STN ISO 4832 (2009),
kvasinky a vláknité mikroskopické huby (STN ISO 21527-1, 2010). Ďalej sa sledovali zmeny
počtov laktobacilov (STN 56 0094, 1989) a streptokokov (STN ISO 15214, 2002) počas
skladovania jogurtov.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Koliformné baktérie sa v mliečnych výrobkoch pokladajú za indikátor sanitácie
a hygieny a sú tiež indikátorom správnej a účinnej pasterizácie použitej pri ošetrení mlieka.
Kyslomliečne výrobky a zvlášť jogurty ochutené ovocnou zložkou sú vhodným substrátom
pre rast a rozvoj kvasiniek a vláknitých mikroskopických húb, čo súvisí s ich nízkou
hodnotou aktívnej kyslosti. V kontrolných ako aj v ochutených vzorkách jogurtov sa
nedokázala po ich výrobe ani počas skladovania prítomnosť koliformných baktérií, kvasiniek
a mikroskopických húb. Repkový med, ktorý sa použil k ochuteniu jogurtov, taktiež
neobsahoval vyššie uvádzané mikroorganizmy.
Podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č.2143/2006-100 je jogurt ako
kyslomliečny výrobok charakterizovaný kultúrami
Streptococcus thermophilus
a Lactobacillus delbruecki spp. bulgaricus. V 1 g kyslomliečneho výrobku musí byť
prítomných najmenej 1.107 KTJ živých mikroorganizmov špecifických pre konkrétny druh
výrobku.
V tabuľke 1 sú uvedené výsledky stanovenia počtu laktobacilov v kontrolných
a ochutených vzorkách jogurtov.
Tab. 1: Vyhodnotenie počtu laktobacilov (KTJ.g-1) prítomných v jogurtoch neochutených a
ochutených repkovým medom 1., 7. a 14. deň po výrobe a skladovaní v chlade
Vzorka
1. deň po výrobe
7. deň po výrobe
14. deň po výrobe
8
8
1K
1,4.10
1,4.10
1,2.108
11
1,5.108
1,1.108
1,1.108
8
8
12
1,7.10
1,6.10
9,7.107
13
1,0.108
1,0.108
8,5.107
Legenda: 1K – jogurt bez medu, 11 – jogurt s 1 % prídavkom medu, 12 – jogurt s 2 %
prídavkom medu, 13 – jogurt s 3 % prídavkom medu
Počty laktobacilov sa s predlžujúcou dobou skladovania jogurtov znižovali vo
všetkých vzorkách. Zistilo sa, že rastúci prídavok medu po 14 dňoch skladovania jogurtov sa
prejavil na znižovaní počtu laktobacilov. Po tejto dobe skladovania sa zistili najnižšie počty
laktobacilov v jogurtoch s najvyšším prídavkom medu. Jogurty však požiadavky na počet
živých charakteristických baktérií spĺňali.
V tabuľke 2 sú uvedené výsledky stanovenia počtu streptokokov v hodnotených
vzorkách jogurtov.
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Tab. 2: Vyhodnotenie počtu streptokokov (KTJ.g-1) prítomných v jogurtoch neochutených a
ochutených repkovým medom 1., 7. a 14. deň po výrobe a skladovaní v chlade
Vzorka
1. deň po výrobe
7. deň po výrobe
14. deň po výrobe
9
8
1K
1,0.10
9,8.10
9,7.108
11
9,8.108
9,5.108
9,1.108
8
8
12
9,4.10
9,3.10
9,2.108
13
8,4.108
8,4.108
8,3.108
Legenda: pozri Tab. 2
Z tabuľky 2 je zrejmé, že prvý deň po výrobe sa najvyššie počty streptokokov stanovili
v kontrolných vzorkách jogurtov. Počty streptokokov sa počas skladovania jogurtov
znižovali, avšak menej výrazne v porovnaní s poklesom počtov laktobacilov. Jogurty
s najvyšším prídavkom repkového medu mali najnižšie počty streptokokov. V neochutených
ako aj ochutených vzorkách jogurtov počas 14. dňovej doby skladovania jogurtov v chlade sa
zistilo viac ako 107 KTJ v 1 g charakteristických mikroorganizmov.
Z porovnania našich výsledkov s výsledkami, ktoré publikovali iní autori vyplýva, že
rozhodujúcu úlohu na počty a prežívanie baktérií jogurtovej kultúry okrem doby skladovania
jogurtov má najmä použitý druh a množstvo medu. Napr. Sert et al. (2011) zistili, že jogurty
ochutené slnečnicovým medom mali vyššie počty baktérií jogurtovej kultúry ako neochutené
jogurty. Varga (2006) zistil, že prídavok agátového medu do jogurtu nemal vplyv na počty
charakteristických baktérií jogurtovej kultúry.
Prídavok feniklového medu do biojogurtov
spôsobil nárast počtu streptokokov (Bakr et al., 2015). Viacerí autori (Rashid a Thakur, 2012;
Perna et al., 2014) zistili, že počty streptokokov a laktobacilov sa so zvyšujúcim prídavkom
medu do jogurtu znižovali.
Skladovanie jogurtov ochutených medom taktiež prispieva k zmenám počtu baktérií
jogurtovej kultúry. Napr. Rotar et al. (2015) zistili, že v jogurtoch ochutených zmiešaným
medom dochádza počas ich skladovania k poklesu počtov streptokokov a laktobacilov.
Naopak, Dzomba et al. (2013) zistili, že v jogurtoch ochutených medom sa počty
streptokokov a laktobacilov počas ich skladovania zvýšili.
ZÁVER
Jogurty ochutené medom sú pre spotrebiteľov zaujímavé v prvom rade zo
senzorického hľadiska. Ochutenie jogurtu medom však zvyšuje aj zdravotný benefit takejto
potraviny. Pre zachovanie priaznivých účinkov jogurtu, ktoré súvisia najmä s prítomnosťou
ušľachtilých mliečnych baktérií, je však potrebné zvoliť optimálny prídavok medu. Získané
výsledky naznačujú, že vyššie prídavky medu môžu znižovať počty charakteristických
mliečnych baktérií. Jogurty ochutené medom je najvhodnejšie konzumovať hneď po výrobe,
nakoľko dlhodobé skladovanie ochutených jogurtov sa prejavuje znižovaním počtu mliečnych
baktérií.
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POROVNANIE BIELKOVINOVÝCH FRAKCIÍ V MLIEKACH A
MLIEČNYCH NÁPOJOCH ELEKTROFORETICKOU METÓDOU
COMPARISON OF PROTEIN FRACTIONS IN MILK AND MILK
DRINKS BY ELECTROPHORETIC METHOD
Zuzana Dičáková, Mária Drotárová, Eva Dudriková, Jana Výrostková
Abstract: The work is focused on the identification of protein fractions of different types of
milk and whey beverages by electrophoretic method. Modified samples of 12 selected milk
drinks were electrophoretically separated on a polyacrylamide gel (SDS-PAGE). Colored
zones of the protein fractions at the resulting gels were described by molecular weight
compared with the molecular weight standard and literature data. Depending on the intensity
and distribution of specific fractions, samples may be qualitatively and quantitatively
evaluated.
Keywords: milk, whey, protein electrophoresis, polyacrylamide gel
ÚVOD
Elektroforéza je analytická separačná metóda, ktorej princípom je analyzovať ióny na
základe ich pohybu, závisiaceho od veľkosti náboja a molekulovej hmotnosti v jednosmernom
elektrickom poli. Na stanovenie bielkovín sa využívajú rôzne elektroforetické metódy ako
imunoelektroforéza, kapilárna elektroforéza, elektroforéza v polyakrylamidovom géli a iné.
Na analýzu zložitých proteínových zmesí látok je vhodné použiť dvojrozmernú 2D
elektroforézu, ktorá je kombináciou dvoch navzájom na sebe nezávislých elektroforetických
metód (Trebuňová et al., 2013).
Elektroforetické metódy umožňujú na základe oddelených bielkovinových frakcií
rozlíšiť kazeínové mlieka prežúvavcov od albumínových mliek mäsožravcov, všežravcov a
bylinožravcov s jednoduchým žalúdkom. Pomocou elektroforézy možno sledovať jednotlivé
vplyvy vonkajšieho prostredia a stavu zvieraťa ako pôsobia na zmenu zastúpenia
bielkovinových frakcií a tiež ako pôsobí tepelné ošetrenie získaných mliek na tieto frakcie.
Pomocou 2D-elektroforézy možno napríklad stanoviť a porovnať jednotlivé mliečne proteíny
v kozom mlieku v rámci plemennej príslušnosti (Kumar et al., 2013) alebo pomocou
elektroforetických metód sledovať zmenu kazeínových frakcií vplyvom zloženia výživy
dojníc (Dvořák, 2011). Tieto metódy sa uplatňujú aj pri odhalení falšovania potravín,
napríklad srvátkových syrov, kde sa dajú analyzovať srvátkové proteíny (Mayer et al., 2005).
Mlieko je sekrét vylučovaný mliečnou žľazou cicavcov. Vlastné materské mlieko
(kravské, kozie, ovčie, kobylie a iné) už niekoľko tisícročí neslúži iba na výživu mláďat, ale
slúži aj na konzumáciu ľudí, či už v surovom stave alebo vo forme mliečnych výrobkov.
Zloženie jednotlivých druhov mlieka kolíše v závislosti na živočíšnom druhu, zdravotnom
stave, výžive a rôznych iných faktoroch. Surovým mliekom sa rozumie mlieko ktoré je
produkované sekréciou mliečnej žľazy a ktoré nebolo zahriate na teplotu prevyšujúcu 40 °C
alebo ošetrené iným spôsobom, ktorý by mal rovnaký účinok. Mlieko predstavuje
polydisperzný systém zložený z troch fáz – molekulárnej, emulznej a koloidnej. Emulznú fázu
predstavuje mliečny tuk spolu s fosfolipidmi, sterolmi, vitamínmi rozpustnými v tukoch a
voľnými mastnými kyselinami. Koloidnú fázu tvoria mliečne bielkoviny. V molekulárnej fáze
sa nachádzajú sacharidy, vitamíny rozpustné vo vode, nebielkovinové dusíkaté látky, soli
a plyny (Dudriková a Maľa, 2006).
Mliečne bielkoviny sú dôležitou zložkou mlieka z hľadiska výživy, sú ľahko
stráviteľné a patria k plnohodnotným bielkovinám, čiže obsahujú všetky esenciálne a
neesenciálne aminokyseliny dôležité pre ľudský organizmus. Najdôležitejšou bielkovinovou
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frakciou je kazeín. Okrem kazeínu sa v mlieku nachádza mliečny albumín (α-laktalbumín) a
mliečny globulín (β-laktoglobulín). Vzhľadom na zastúpenie hlavných druhov bielkovín v
mlieku, môžeme jednotlivé druhy mlieka rozdeliť na kazeínové (obsah kazeínu, najmenej
75 % z celkového obsahu bielkovín – mlieko prežúvavcov) a albumínové (vysoký obsah
albumínu a menej ako 75 % kazeínu z celkového obsahu bielkovín – mlieko mäsožravcov,
všežravcov a bylinožravcov s jednoduchým žalúdkom). Bielkoviny mlieka sú
vysokomolekulárne organické zlúčeniny, ktoré sú tvorené veľkým počtom rôznych
aminokyselín, pospájaných peptidickými väzbami. Mliečne bielkoviny sú mimoriadne
špecifické a na základe schopnosti zrážania sa mliečnych proteínov pri pH 4,6 boli rozdelené
do dvoch základných skupín a to kazeínové a nekazeínové (srvátkové) proteíny (Eigel et al.,
1984). Kazeíny patria z technologického hľadiska k najvýznamnejším bielkovinám mlieka.
Predstavujú komplex štyroch fosfoproteínových frakcií : αs1-kazeín (12 – 15 g.l-1), αs2kazeín (3 – 4 g.l-1), β-kazeín (9 – 11 g.l-1), κ-kazeín (3 – 4 g.l-1). Ostatné kazeíny, ako γkazeín a λ-kazeíny predstavujú fragmenty β-kazeínu, resp. αs1-kazeínu. Jednou z významných
vlastností kazeínov je tvorba polymérov, v ktorých sú zabudované ióny Ca2+ a vytvárajú
zoskupenie v podobe micel. αs1-kazeín predstavuje najviac zastúpenú kazeínovú frakciu v
kravskom mlieku. Primárnu štruktúru tvorí 199 aminokyselín s celkovou molekulovou
hmotnosťou 23,614 kDa a izoelektrickým bodom ležiacim v rozmedzí 4,44 – 4,76 pH.
Molekulová hmotnosť αs2-kazeínu je 25,230 kDa. Obsahuje 207 aminokyselinových zvyškov.
Frakcie αs2-kazeínu majú podobnú štruktúru, no nie sú až tak citlivé k iónom Ca2+. Ich
izoelektrický bod je na pH úrovni 4,1. Druhou najviac zastúpenou kazeínovou frakciou je βkazeín, ktorého primárna štruktúra pozostáva z 209 aminokyselín o celkovej molekulovej
hmotnosti 23,983 kDa. Izoelektrický bod β-kazeínov je v rozmedzí pH 4,5 – 5,3. S iónmi
vápnika vytvárajú soľ, rozpustnú pri teplote 1 °C a nižšie a nerozpustnú pri vyšších teplotách.
Stabilitu kazeínového komplexu podmieňuje κ-kazeín. Jeho primárnu štruktúru tvorí 169
aminokyselinových zvyškov s celkovou molekulovou hmotnosťou 19,007 kDa. Na rozdiel od
ostatných kazeínových frakcií κ-kazeín nie je schopný viazať vápnik. Má dobrú rozpustnosť a
izoelektrický bod v rozmedzí 4,1 – 4,5 pH. Pôsobením syridla sa rozruší väzba κ-kazeínu,
rozpadá sa na para-κ-kazeín a na rozpustný glykomakropeptid a stráca svoju ochrannú
funkciu v kazeínovej micele. κ-kazeín je jedinou kazeínovou frakciou, ktorá sa nezráža v
prítomnosti vápenatých iónov (Navrátilová et al., 2012). Prehľad zastúpenia kazeínových
frakcií v 4 druhoch mlieka je uvedený v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Zastúpenie jednotlivých kazeínových bielkovín v určitých druhoch mlieka
mlieko, priemerná hodnota
zložka
kazeín (g/l)

kravské

kozie

ovčie

materské

25,1

24

44

3,7

Z toho jednotlivé frakcie
αs-kazeín %

48,3 – 48,5

21,2 – 32

50,23

11,1 – 12,5

β-kazeín %

35,8 – 37,9

48 - 60

39,95

62,5 – 66,7

κ-kazeín %

12,7 – 13,8

12.20

9,82

22,2 – 25

182

260

210

64

veľkosť micel, nm

165

Zdroj: Navrátilová et al., 2012
Po vyzrážaní kazeínu syridlom alebo kyselinou ostávajú v mliečnom sére bielkoviny
nazývané srvátkové bielkoviny. Vyššia nutričná hodnota srvátkových bielkovín spočíva vo
vysokom obsahu cysteínu. Majú glabulárny charakter a sú rozpustné pri všetkých hodnotách
pH. Do skupiny srvátkových bielkovín patria: β-laktoglobulín, α-laktalbumín, sérový
albumín, imunoglobulíny, proteózopeptónová frakcia, laktoferín a transferín.
β-laktoglobulín tvorí najväčší podiel spomedzi srvátkových bielkovín. Jeho obsah je
podstatnevyšší u monogastrických zvierat. V mlieku prežúvavcov sa vyskytuje ako dimér. Je
zložený zo 162 aminokyselín a molekulová hmotnosť β-laktoglobulínu je 18,277 kDa.
Druhou najdôležitejšou srvátkovou bielkovinou je α –laktalbumín, ktorého primárna štruktúra
pozostáva zo 123 aminokyselín a celková molekulová hmotnosť α-laktalbumínu je 14,175
kDa. Koncentrácia α-laktalbumínu je priamo úmerná koncentrácií laktózy v mlieku. Má
menšiu elektroforetickú pohyblivosť ako β-laktoglobulín. Jeho izoelektrický bod je pri
hodnote pH 5,1. Sérový albumín izolovaný z mlieka je totožný so sérovým albumínom
nachádzajúcim sa v krvi. Zložený je z 582 aminokyselinových zvyškov. Jeho molekulová
hmotnosť je 66 000 kDa. Má vysoký obsah disulfidických väzieb v molekule a jeho
izoelektrický bod je pri pH 4,8. Zvýšené hladiny tejto bielkoviny sú pri zápaloch mliečnej
žľazy. Molekulová hmotnosť imunoglobulínov kolíše v rozpätí od 150 do 1000 kDa, obsah v
mlieku je variabilný, kolíše v dôsledku laktačného štádia, veku, plemena a zdravotného stavu.
Tabuľka 2 Zastúpenie jednotlivých srvátkových bielkovín v určitých druhoch mlieka
mlieko, priemerná hodnota
zložka
srvátkové bielkov.(g/l)

kravské

kozie

ovčie

materské

5,7

7,4

11

7,6

Z toho jednotlivé frakcie
β-laktoglobulín %

52,9-53,6

43,54- 63,8

59,24-77,7

0

α-laktalbumín %

18,4-20,1

33,31- 34,7

8,97-17

30,3-45,4

imunoglobulíny %

10,1-11,7

sérový albumín %

6,55-7,67

laktoferín %

4,5-9,1
1,8-5,5

8,38

lyzozým %

3,6-5,1

4,5-9,1

9,89

30,26

6-59

1,66

Zdroj: Navrátilová et al., 2012
Imunoglobulíny majú najmenšiu elektroforetickú pohyblivosť, ich izoelektrický bod je pri pH
4,6 – 6,0. Zvyšné srvátkové proteíny sa nachádzajú v mlieku len v minoritnom množstve.
Laktoferín viaže železo a jeho hlavnou úlohou je obrana organizmu pred infekciou a zápalmi.
Jeho molekulová hmotnosť je 87 kDa (Navrátilová et al., 2012). Prehľad zastúpenia
srvátkových frakcií v 4 druhoch mlieka je uvedený v tabuľke 2.
166

MATERIÁL A METÓDY
Na elektroforetickú analýzu sme zvolili rôzne druhy mlieka a srvátkových preparátov,
ktoré sa líšili druhom aj spracovaním. Surové mlieka (kravské, kozie, ovčie) sme získali
priamo na farme, materské mlieko sme dostali od dobrovoľníčky. Ostatné mlieka, ošetrené
UHT, boli zakúpené v obchodnej sieti. Výber pozostával z kozieho mlieka Lactel – Lait de
chevre; bezlaktózového mlieka – Rajo a polotučného trvanlivého mlieka – Tami. V obchodnej
sieti bola zakúpená aj dojčenská mliečna formula - počiatočné mlieko Nutrilon a prírodná
sušená srvátka bio Amálka. Ostatné srvátkové preparáty použité pri analýze
elektroforetických frakcií: srvátkový koncentrát (77,5 % bielkovín) – Warrior Whey, srvátkový
koncentrát (82 % bielkovín) – Impact Whey a srvátkový izolát (96 % bielkovín) – Premium
Whey boli zakúpené prostredníctvom internetového predaja.
Chemikálie potrebné na prípravu roztokov boli elektroforetickej čistoty : N, N, N´,N´tetrametyletylendiamín (TEMED), brómfenolová modrá, briliantná modrá, štandardy
molekulových hmotností, 2-merkaptoetanol (od firmy SIGMA, Nemecko). 40 % roztok
akrylamid/bis (19:1), Tris (hydroxymetyl)-aminometán (TRIS), dodecylsulfát sodný (SDS),
persíran amónny a koncentrovaný elektródový tlmiaci roztok (od firmy SERVA, Nemecko).
Zvyšné chemikálie boli od firmy Lachner (Česká republika): glycerol, kyselina octová,
kyselina chlorovodíková a etanol. Na prípravu roztokov a riedenie vzoriek bola použitá ultra
čistá deionizovaná voda.
Lyofilizovaný štandard molekulovej hmotnosti s rozsahom od 6 500 do 66 000
daltonov (Low Range) bol rekonštruovaný so 100 μl deionizovanej vody. Roztoky
brómfenolovej modrej, TEMEDu, SDS, persíranu amónneho, TRIS-HCl (s pH 8,8 a 6,8),
redukujúci a elektródový tlmiaci roztok, zmesi na separačný (15 %) a zaostrovací gél (4 %)
ako aj farbiaci a odfarbovací roztok boli pripravené podľa postupu ktorý použili Vorlová et al.
(2014).
Okrem elektroforetickej aparatúry Mini-PROTEAN Tetra System od firmy BIO RAD
bola v práci použitá centrifúga, pH meter, elektromagnetická miešačka, analytické váhy,
termoblok, laboratórna trepačka, skener a bežné laboratórne sklo a pomôcky.
Príprava vzoriek mlieka spočívala v centrifugácii, nariedení deionizovanou vodou,
ohreve v termobloku pri 100 °C a opätovnej centerifugácii (Vorlová et al.2014). Srvátkové
sušené preparáty aj dojčenské mlieko boli upravené dvoma spôsobmi. Pri prvom spôsobe bolo
navážených 100 mg srvátkových proteínov, doplnených 1 ml deionizovanej vody a po
dôkladnom rozpustení boli upravené rovnako ako u mlieka. V druhom spôsobe úpravy
srvátkových vzoriek bolo10 mg srvátkových preparátov rozpustených v deionizovanej vode
tak, aby ich koncentrácia bola 10 mg.l-1. Z takto upravených vzoriek bolo odobrané po 50 μl a
zriedené v pomere 1:1 s redukujúcim tlmivým roztokom. Po povarení 3 – 5 minút vo vodnom
kúpeli boli nanášané na elektroforetický gél.
Separačný gél aplikujeme medzi vertikálne sklá upevnené v stojane asi 2 cm pod
horný okraj a prevrstvíme destilovanou vodou, ktorá zabezpečí vodorovnú hladinu gélu. Gél
necháme polymerizovať cca 1 hodinu. Potom filtračným papierom odstránime destilovanú
vodu, nalejeme zaostrovací gél a zasunieme plastový hrebeň na vytvorenie jamiek pre vzorky.
Po polymerizácií zaostrovacieho gélu (30 min) sa vyberie hrebeň a aplikujú sa vzorky o
objeme 5 μl do jednotlivých jamiek. Takto pripravené sklá spolu s gélmi sa upevnia do
stojanov na elektroforézu a vložia do elektroforetickej kyvety. Anódový a katódový priestor
kyvety sa naplní elektródovým tlmivým roztokom tak, aby boli stojany ponorené po horný
okraj gélu a spustí sa samotná elektroforéza pripojením na zdroj napätia. Elektroforéza
prebieha v jednosmernom elektrickom prúde pri napätí 200 V a laboratórnej teplote cca
1 hodinu, pokiaľ ostrá zóna brómfenolovej modrej nedosiahne k spodnému okraju gélu. Po
skončení elektroforézy sa vyberú sklá s gélmi z tlmivého roztoku, sklá sa rozoberú a z
hotového gélu sa odstránia zvyšky redšieho zaostrovacieho gélu. Ďalej sa gél 3krát po 5 minút
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premýva destilovanou vodou a následne farbí vo farbiacom roztoku 1 hodinu na Petriho
miskách. Následne sa prebytok farbiva odstráni niekoľkonásobným premývaním v
odfarbovacom roztoku, pokiaľ sa neodfarbí pozadie gélu a sú viditeľné jednotlivé frakcie.
Hotové odfarbené gély sa oskenujú.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Jednotlivé analyzované vzorky, ktoré sú prezentované na obrázkoch 1 až 3 boli na
gély dávkované nasledovne :
MŠ- molekulový štandard
1 - surové kravské mlieko
2 - surové kozie mlieko
3 - surové ovčie mlieko
4 - materské mlieko
5 - trvanlivé kozie mlieko Lactel
6 - trvanlivé bezlaktózové mlieko Rajo
7 - trvanlivé polotučné mlieko Tami
14 - srvátkový koncentrát Warrior Whey - 77,5 % bielkovín
15 - prírodná sušená srvátka bio - 12 % bielkovín
16 - srvátkový koncentrát Impact Whey - 82 % bielkovín
17 - srvátkový izolát Premium Whey - 96 % bielkovín
18 - mliečna formula - počiatočné mlieko Nutrilon - 11 % bielkovín
Gély sme skúšali pripraviť podľa návodu k používanej elektroforetickej aparatúre (Bio Rad,
2012) v rôznych koncentráciách. Optimalizáciou metódy sme sa dopracovali k najvhodnejším
podmienkam pre naše výsledky a zvolili sme hustotu gélu 15 % pre separačný gél a 4 % pre
zaostrovací gél. Pri príprave separačného aj zaostrovacieho gélu sme na rozdiel od návodu
použili dvojnásobné množstvo TEMEDu v dôsledku zabezpečenia potrebnej pevnosti gélov.
Postupne sme upravovali aj spôsob a samotné dávkovanie vzoriek. Od zaužívaného nanášania
vzoriek do agarózového lôžka vyplňujúceho jamku zaostrovacieho gélu sme upustili pre
vyššie objemy dávkovaných vzoriek a ich následné rozmývanie. V ďalších sériách pokusov
boli analyty injektované priamo do prázdnych jamiek zaostrovacieho gélu a markery aj všetky
vzorky boli jednotne dávkované v 5 μl množstvách. Táto úprava postupu zabezpečila
uspokojivé výsledky delenia sledovaných proteínových frakcií.

Obrázok 1. Elektroforetický záznam mliek, dojčenskej formuly a srvátky
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Obrázok 2. Elektroforetický záznam srvátok, dojčenskej formuly, materského mlieka
a kravských mliek

Obrázok 3. Elektroforetický záznam srvátok (pripravených druhou metódou), dojčenskej
formuly, materského mlieka a mliek troch rôznych hospodárskych zvierat
Z finálnych výsledkov boli vybrané gély s dostatočne ostrými zónami vhodné na
oskenovanie. V hotových prezentovaných obrázkoch boli označené číselné hodnoty
molekulových hmotností zložiek štandardu v kDa podľa príbalového letáku od výrobcu. Na
ich základe boli identifikované jednotlivé frakcie skúmaných proteínov. Najmarkantnejší
rozdiel sme zaznamenali pri porovnaní materského mlieka (vzorka 4) s mliekami prežúvavcov
(1-3). Žiaden rozdiel sme nepozorovali medzi bezlaktózovým polotučným mliekom a bežným
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polotučným mliekom (vzorka 6 a 7 na obrázku 1 a 3). V surovom kravskom mlieku na rozdiel
laktalbumínu, naproti tomu boli zóny kazeínových frakcií menej výrazné (vzorky 1 a 6, 7 na
obrázku 1 a 2). Podobné odlišnosti boli pozorované aj pri porovnaní tepelne ošetreného a
surového kozieho mlieka (vzorka 5 a 2 na obrázku 1). Surové kozie mlieko v porovnaní s
s-kazeínových frakcií ale na obrázku 1 a 3
(vzorka 2 a 1) viditeľ
-kazeíny. Naproti tomu surové ovčie mlieko má
viditeľnejšie a výraznejšie zóny ako kazeínových frakcií, tak aj srvátkových frakcií v
porovnaní nielen so surovým kravským a kozím mliekom ale aj so všetkými analyzovanými
vzorkami (obr. 1 vzorka 3). Nami zvoleným termickým spôsobom prípravy vzoriek sme
zapríčinili vznik dimérov -laktoglobulínov (na obrázku označené červeným písmenom b) vo
všetkých srvátkových vzorkách (na obr. 2 a 3 vzorky 14 až 18). Túto zónu dimérov
-laktoglobulínu sme pozorovali aj vo všetkých vzorkách mlieka okrem materského.
Elektroferetický záznam materského mlieka sa najviac líšil od všetkých analyzovaných
-kazeín (označený červeným krúžkom na
obr. 2). Ako náhrada materského mlieka sa pre dojčené deti používajú formuly ako napríklad
Nutrilon (vzorka 18). Hlavnou zložkou analyzovaného Nutrilonu je sušená demineralizovaná
srvátka z kravského mlieka, preto na našich elektroforegramoch je možné vidieť ako sa líši od
materského mlieka v kazeínových frakciách (obr. 3 porovnanie vzoriek 18 a 4). Na druhom
géli (obr. 2) je jasne vidieť, že koncentrácia proteínov v materskom mlieku aj Nutrilone je
výrazne nižšia v porovnaní s ostatnými analyzovanými vzorkami. Podobne vo vzorke
srvátkového preparátu číslo 15 (s 12 % obsahom bielkovín) je aj na zázname koncentrácia
proteínov evidentne nižšia ako v ostatných sledovaných srvátkových koncentrátoch (obr. 2 a
3). Vo vzorkách srvátky na obrázku 3, ktoré boli pripravené druhou metódou možno
pozorovať viac nízkomolekulárnych frakcií ako na obrázku 2.
Podľa našich výsledkov ktoré sme popísali vyššie, pásy c1, c2 a c3 vo vzorkách 1 a 6, 7 na
obrázkoch 1 a 2 poukazovali na menšie percentuálne zastúpenie kazeínových frakcií v
surovom mlieku ako v mliekach ošetrených UHT. Naproti tomu autori Ullah e al. (2011) vo
svojej práci uvádzajú pravý opak. Elektroforeticky stanovili bielkovinové frakcie v mliekach
a porovnávali účinky tepelného ošetrenia mlieka na tieto proteínové frakcie. Aj na základe
spomínanej práce, by príčinou našich nižších koncentrácií kazeínových frakcií mohla byť
skutočnosť, že príprava vzoriek, ktoré sme elektroforeticky analyzovali, spočívala v ich
tepelnom ohriatí na 100 °C (Ullah et al., 2011).
Viditeľne najvýraznejšie bielkovinové frakcie od kazeínových po srvátkové sme v
ovčom mlieku (teda najväčšiu koncentráciu proteínov) detekovali správne, lebo aj v
porovnaní s prácou Dičáková et al., (2005) kde stanovovali aminokyselinové zloženie
jednotlivých mliek od prežúvavcov, bol celkový obsah bielkovín v ovčom mlieku najvyšší
(Dičáková et al., 2005). Lee et al. (2014) v svojej publikácií dokázali, že tepelným
-laktoglobulínu a -laktalbumínu dochádza k
ich dimerizácii (Lee et al, 2014). Presne k takému istému záveru sme dospeli aj my, keď sme
pri vyhodnocovaní našich elektroforetických gélov nevedeli nájsť tieto zóny v srvátkových
vzorkách, v ktorých mali byť práve tieto frakcie dominantné (v oblasti od 14 do 19 kDa).
Pre najodlišnejšie materské mlieko je z literatúry známe, že patrí medzi mlieka
-kazeín, čo potvrdili aj naše záznamy. Zo
srvátkových frakcií by mal byť najviac zastú
-laktalbumín. Nižšie proteínové
zastúpenie v materskom mlieku aj vo formule Nutrilon kopíruje nutričné požiadavky
novorodencov. Znížené hladiny proteínov v materskom mlieku v porovnaní s inými mliekami
zabezpečujú ochranu ešte nevyvinutých obličiek pred veľkou záťažou odpadových dusíkatých
látok vznikajúcich rozkladom bielkovín (WHO, 2009).
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ZÁVER
Cieľom práce bola separácia kazeínových a srvátkových frakcií v rôznych druhoch mlieka
SDS-PAGE elektroforézou. Na získaných elektroforetických géloch sme podľa použitého
molekulového štandardu a teoretických znalosti o týchto frakciách vedeli identifikovať naše
analyzované vzorky nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne na základe výraznej viditeľnosti
jednotlivých zón bielkovinových frakcií pozorovanej voľným okom. Najjednoduchšie sme
vedeli kvalitatívne stanoviť materské mlieko. Keďže sa jedná o mlieko albumínové jeho
frakcie proteínov boli výrazne odlišné od ostatných. Mliečna formula Nutrilon sa podobala
materskému mlieku kvantitatívnym zastúpením bielkovín. Z kvalitatívneho hľadiska sa
približovala kravskému mlieku a srvátke, z ktorých sa aj vyrába. Naše získané
elektroforetické záznamy surového, bezlaktózového a polotučného trvanlivého kravského
mlieka sa viditeľne neodlišovali. V porovnaní s kozím a ovčím mliekom možno sledovať isté
kvalitatívne zmeny, no najmä kvantitatívne. V srvátkových koncentrátoch je možné
pozorovať rovnako koncentračnú závislosť. Z kvalitatívneho hľadiska je zaujímavé
pozorovanie dimérov srvátkových proteínov. Precíznejšiu identifikáciu vyhotovených
elektroforetických záznamov by umožnilo použitie denzitometra, ktorým by sa dali presne
percentuálne vyhodnotiť podiely frakcií.
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HODNOTENIE KVALITY TVAROHOV VYRÁBANÝCH
V DRUŽSTEVNEJ MLIEKARNI
THE EVALUATION OF QUARG QUALITY PRODUCED IN FARM
DAIRY
Viera Ducková, Margita Čanigová, Miroslav Kročko, Vladimíra Kňazovická
Abstract: The aim of this work was to determine selected physical, chemical and
microbiological quality parameters in the quarg samples 1 day after the production and 7 days
after storage in the cold. Overall 10 quarg samples were collected from unnamed small farm
dairy. The average value of dry matter was 24.13 g.100g-1. Lower dry matter content than the
required 23 g.100g-1 was determined in 4 samples. The average value of fat content was
0.75 g.100g-1. The average value of titratable acidity in samples of quarg day after production
was 95.64 °SH, after 7 days increased to 96.72 °SH. No coliform bacteria were detected in the
analysed samples of quarg day after production and after 7 days of storage (< 1.101 CFU.g-1).
In 6 samples of quarg day after production were established < 1.101 CFU.g-1 of moulds, in
other samples, the average number of moulds was 4x101 CFU.g-1. After 7 days, the moulds
were found in all samples and the average number was 7.5x103 CFU.g-1. Day after
production, the average number of yeast was 9.81x101 CFU.g-1 and after 7 days was 3.08x104
CFU.g-1.
Keywords: soft quarg, quarg composition, microbiological quality
PREHĽAD LITERATÚRY
V súčasnosti je problematika zdravej výživy ľudí veľmi aktuálna. V mnohých
prípadoch sú mlieku a mliečnym výrobkom pripisované iba negatíva, čo vedie k znižovaniu
ich príjmu. Propagácia konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov sa často považuje iba za
reklamu mliekarenského priemyslu. Význam mlieka a mliečnych výrobkov vo výžive ľudí bol
však zdôraznený už vznikom Svetového dňa mlieka.
Na Slovensku je nízka spotreba mliečnych výrobkov a nedosahuje ani základnú
odporúčanú spotrebu. Celkovo sa u nás konzumuje iba 75 % odporúčaných mliečnych
výrobkov a konzumného mlieka iba 52 %. Slovenská republika je tak v spotrebe mlieka
a mliečnych výrobkov hlboko pod priemerom EÚ. Pre porovnanie u nás je spotreba mlieka
a mliečnych výrobkov 165, v ČR 240 a v EÚ vyše 320 kg/obyvateľa/rok (Herian, 2016).
Vo vyspelých krajinách je narastajúci záujem o konzumáciu surového kravského
mlieka a mliečnych výrobkov aj vďaka súčasným trendom smerujúcim k biopotravinám, resp.
aj tradičným potravinám kupovaným lokálne od malých výrobcov (Tremonte et al., 2014).
Preto aj medzi odporúčané zámery pre slovenské mliekarstvo boli zaradené body ako
napr.: na úrovni regiónov podporovať rozvoj výroby regionálnych mliečnych špecialít
a tradičných výrobkov; viac využívať také technológie spracovania mlieka, ktoré neznižujú
výživné ani zdravotné účinky mliečnych výrobkov; spracovanie mlieka orientovať na výrobu
našich tradičných i nových mliečnych výrobkov, podporovať vytváranie odbytových
družstiev a tieto výrobky i exportovať do zahraničia (Herian, 2016).
A práve mnohé malé družstevné mliekarne sa orientujú na jednoduchšie technológie
výroby mliečnych výrobkov, medzi ktoré patrí aj tvaroh. Tvaroh je potravina bohatá najmä na
bielkoviny, ktoré sa činnosťou pridaných mliečnych baktérií môžu čiastočne v procese
fermentácie štiepiť na biologicky aktívne peptidy.
Medzi účinky biologicky aktívnych peptidov izolovaných z fermentovaných
mliečnych výrobkov na ľudský organizmus patrí napr. antihypertenzný, antimikrobiálny,
antioxidačný, antitrombotický, opioidný, imunomodulačný (Park a Nam, 2015).
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Vďaka svojmu zloženiu je však tvaroh aj dobrým substrátom pre rozvoj kaziacej
mikroflóry, napr. kvasiniek a mikroskopicky vláknitých húb (MVH).
Cieľom práce bolo charakterizovať vzorky tvarohu vyrobených v družstevnej
mliekarni z hľadiska fyzikálno-chemického zloženia (obsah sušiny, tuku, titračnej kyslosti) a
stanoviť mikrobiologickú kvalitu vzoriek tvarohu z hľadiska prítomnosti koliformných
baktérií, kvasiniek a vláknitých mikroskopických húb v 1. deň po výrobe tvarohu a po 7
dňoch skladovania v chlade.
METODIKA PRÁCE
Vzorky tvarohu sa odoberali v deň výroby v družstevnej mliekarni nemenovaného
poľnohospodárskeho družstva v okrese Žiar nad Hronom. Celkovo sa odobralo a analyzovalo
10 vzoriek. Fyzikálno-chemický rozbor vzoriek sa robil podľa Cvaka et al. (1992). Sledoval
sa obsah tuku (t), titračná kyslosť (TK). Sušina sa stanovila orientačne na prístroji Ultra-X.
Mikrobiologickým rozborom sa sledovali počty koliformných baktérií (STN ISO 4832, 2009),
počty kvasiniek a mikroskopických vláknitých húb (STN ISO 21525-1, 2010).
VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA
Tvaroh patrí do skupiny nezrejúcich syrov. Sú to syry určené na konzumáciu krátko po
ich výrobe. Vyrába sa úplným, alebo čiastočným vyzrážaním bielkovín z mlieka kravského,
ovčieho, alebo kozieho s rôznym množstvom tuku pôsobením syridla, alebo iných vhodných
koagulačných činidiel, alebo kyseliny mliečnej, vzniknutej biologickým kysnutím mliečneho
cukru a čiastočným oddelením srvátky, uvoľnenej v procese spracovania, alebo inými
výrobnými technikami zahŕňajúcimi koaguláciu bielkovín mlieka (Výnos MP SR a MZ SR č.
2143/2006-100). Výsledky z fyzikálno-chemickej analýzy vzoriek tvarohov sú uvedené
v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Obsah sušiny, tuku a hodnoty titračnej kyslosti vo vzorkách tvarohov
vzorka
sušina (g.100g-1)
tuk (g.100g-1)
titračná kyslosť (°SH)
1. deň
7. deň
21,8
1,0
78,0
82,2
1.
22,8
1,0
93,6
95,8
2.
20,3
0,5
76,0
83,2
3.
23,0
0,6
100,2
101,6
4.
22,8
0,3
100,0
104,2
5.
24,0
2,0
99,2
100,0
6.
28,1
0,5
99,2
103,6
7.
28,1
0,5
99,6
103,8
8.
25,2
0,5
101,6
102,2
9.
25,2
0,6
99,6
100,0
10.
24,13
0,75
95,64
96,72

xmin
20,30
0,30
76,00
82,20
xmax
28,10
2,00
101,60
104,20
sx
2,42
0,46
9,70
7,31
Mäkký tvaroh (vyrábaný z odtučneného mlieka) uvádzaný na trh musí mať obsah
sušiny minimálne 23 hmotnostných percent (Výnos MP SR a MZ SR č. 2143/2006-100).
Nižší obsah sušiny bol stanovený v 4 vzorkách.
Mäkký tvaroh sa vyrába z mlieka s obsahom tuku do 5 g.l-1, a preto na rozdiel od
ostatných trhových druhov tvarohu, nie je pre mäkký tvaroh stanovený minimálny obsahu
tuku v sušine (Výnos MP SR a MZ SR č. 2143/2006-100). Priemerná hodnota obsahu tuku v
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tvarohu bola 0,75 g.100 g-1, pričom hodnoty sa pohybovali v rozsahu od 0,3 g.100 g-1 do 2,0
g.100 g-1.
Priemerná hodnota titračnej kyslosti vo vzorkách tvarohu deň po výrobe bola 95,64
°SH a po 7 dňoch skladovania stúpla na hodnotu 96,72 °SH. Hodnoty titračnej kyslosti
tvarohu v súčasnosti už nie sú dané legislatívou (v minulosti bola maximálna hodnota 105
°SH). V súvislosti s titračnou kyslosťou Sofková (2001) uvádza, že zvýšená titračná kyslosť
môže byť ovplyvnená technologickým procesom, ale aj podmienkami skladovania a
spôsobuje zmeny senzorických vlastností, čo môže negatívne pôsobiť na konzumenta. V
hodnotených vzorkách tvarohu boli hodnoty titračnej kyslosti nižšie než 105 °SH, čo
naznačuje, že technologicky postup výroby bol v tomto smere zvládnutý a nedošlo k
prekysnutiu výrobku.
Stecová a Popelka (2005) uvádzajú, že prítomnosť koliformných baktérií poukazuje na
nesprávne technologické spracovanie a na nedostatky v sanitácii výrobného zariadenia kedy
môže dôjsť k rekontaminácii mlieka po pasterizácii. V žiadnej z analyzovaných vzoriek
tvarohu sa deň po výrobe a ani po 7 dňoch skladovania v chlade nezistila prítomnosť
koliformných baktérií, čo zrejme súvisí s hodnotami titračnej kyslosti v tvarohu.
Na obrázkoch 1 a 2 sú graficky znázornené počty kvasiniek a MVH vo vzorkách
tvarohu deň po výrobe a po 7 dňoch skladovania v chlade.
6,00

log x KTJ . g-1
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3,00
1 deň po výrobe

2,00

7 dní po výrobe

1,00
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Obr. 1 Počty mikroskopických vláknitých
húb vo vzorkách tvarohu

Obr. 2 Počty kvasiniek vo vzorkách
tvarohu

Skutočnosť, že po výrobe sa v šiestich vzorkách tvarohu MVH nestanovili a po 7
dňoch skladovania v chlade sa stanovili v hodnotách rádovo 3 až 4 log KTJ.g-1 možno
zdôvodniť nárastom kyslosti počas jeho skladovania, čím sa vytvorili vhodnejšie podmienky
pre ich rast. Vo vzorkách tvarohu bol deň po výrobe priemerný počet kvasiniek na úrovni
9,81.101 KTJ.g-1 a po 7 dňoch skladovania vzoriek tvarohu v chlade bol 3,08.104 KTJ.g-1.
Kontaminácia tvarohu kvasinkami a MVH je najčastejšie z ovzdušia, prípadne z dôvodu
nedostatočnej sanitácie. Z tohto dôvodu je potom ich výskyt v tvarohu zrejmý, pretože výroba
prebieha v otvorených tvarohárskych vaniach (Stecová a Popelka, 2005).
ZÁVER
Kvalita mliečnych výrobkov vyrábaných v družstevných mliekarniach často krát nie
je tak prísne kontrolovaná ako v mliekarenských podnikoch. To môže byť aj vysvetlením
nižšej sušiny u 40 % analyzovaných vzoriek tvarohov. Dá sa predpokladať, že tvaroh
nedostatočne odkvapkal a zadržiaval viac srvátky. Vzhľadom k zisteným hodnotám kvasiniek
a mikroskopických vláknitých húb, je pre obmedzenie mikrobiálnej kontaminácie výrobku,
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potrebné v danej prevádzke zabezpečiť dôkladnú sanitáciu, dôsledné odstránenie nečistôt
a dodržiavať podmienky aplikácie vhodného sanitačného prípravku.
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SENZORICKÉ POSUDZOVANIE MASLA Z OBCHODNEJ SIETE
THE SENSORY EVALUATION OF A BUTTER FROM SLOVAK
STORE
Jana Maľová, Boris Semjon, Jana Výrostková, Pavel Maľa, Tatiana Andrašková
Abstract: The aim of this study was to assess the market sensory types of butter purchased in
outlets from different manufacturers. Evaluators allocated points for each sensory
characteristic -taste, color, texture and appearance in accordance with protocols ranging from
1 to 30 points. The best products in this evaluation of seventh butter, which took place in the
year 2016 were product from the manufacturer sample of butter 4 with the highest preference
for the taste (20.7 points) and sample 1 (23.75 points). Other samples - 3, 5 and 2 got less
points ranging from 12 to 20.29 points. Significantly, the lowest numbers of points were rated
in sample 6 (7.2 points) and sample 7 (9.0 points) in the taste. Packaging were evaluated in
sensory analysis, too. The identity of the package, attractive packaging, the ability to impress
customers and packaging defficiences were assessed.
Key words: butter, sensory analysis
ÚVOD
Primeraná výživa patrí medzi základné podmienky ľudského života, aj keď na jednej
strane prevažuje jednotvárnosť výživových zvyklostí, či tradícia - na opačnej strane sa zasa
stretávame s ponukami moderného potravinárskeho priemyslu a obchodu.
Maslo je významným zdrojom tukov vo výžive človeka. Tuky sú bohatým zdrojom
energie, 1 g tuku predstavuje 37 kJ, teda asi 9 kcal. Vyvolajú u konzumenta sýtosť približne
za 30 minút. Maslo je zdrojom aj vitamínov rozpustných výhradne v tuku, a to A, D, E a K, a
karoténov. V neposlednom rade sú tuky nositeľom chuti (ŠUSTOVÁ, 2013).
Na regáloch obchodov možno nájsť rôzne druhy masla s rôznym zložením. Hmotnosť
balenia je vo väčšine prípadov 250 g ale nájdeme aj 125 g či menšie porciované balenia od 10
do 25 g (LUKÁŠOVÁ, 2001).
V dôsledku rozdielnej kvality surového mlieka, jeho zloženia a ošetrenia, ako aj odlišnej
sanitácie pri výrobe masla a kvality kultúr používaných pri výrobe môže pri výrobe masla
dochádzať k vzniku rôznych chýb. K chybám dochádza aj pri nedodržaní technologického
postupu alebo pri nesprávnom skladovaní, balení ako aj pri nesprávnom kŕmení dojníc či
problémoch s hygienou ich ustajnenia a spracovania suroviny (LOZANO, et al., 2007;
MacBEAN, 1974). Tie sa môžu prejavovať zmenou chuti a vône masla, jeho konzistencie a
vzhľadu. Odchýlkou od bežnej maslovej chuti je chuť prázdna, kyslá, horká, zatuchnutá,
alebo maslo môže nadobudnúť chuť či vôňu po cudzích prímesiach. Ďalšou skupinou chýb
masla sú zmeny v jeho konzistencii. Môže za ne nerovnaké zloženie mliečneho tuku v
priebehu roka a nedodržanie technologických postupov. Maslo sa môže drobiť, jeho
konzistencia môže byť múčna, pieskovitá, zle sa rozotiera, čo býva časté v zimnom období,
alebo môže byť naopak príliš masťovité. Maslo sa zvykne drobiť, ak boli na jeseň dojnice
kŕmené repou alebo v zime suchými krmivami. Pri použití staršej smotany pri výrobe masla
vzniká maslo múčnej konzistencie. Masťovitá konzistencia je dôsledkom vysokých teplôt pri
výrobnom procese, dlhého miesenia masla či skrmovania krmív s vysokým obsahom kyseliny
olejovej.
Práca si kladie za cieľ objektívne posúdiť viacerými skupinami posudzovateľov senzorické
hodnoty masla (chuť, vzhľad, farba, konzistencia), ktoré sa dostávajú na náš trh. V súvislosti
s tým, že väčšina spotrebiteľov chce nakupovať (a mala by nakupovať) kvalitné slovenské
potraviny sme posudzovali prioritne maslo iba od slovenských výrobcov. Pri vybraných
druhoch masla sme uskutočnili i hodnotenie obalu (identita, príťažlivosť obalu, schopnosť
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osloviť zákazníka, chyby obalu) nakoľko dnes, keď má zákazník k dispozícii široký sortiment
produktov, často krát sa riadi podľa toho, ako ho „osloví obal“. Senzorické posudzovanie
potravín predstavuje neodmysliteľnú súčasť hodnotenia kvality z toho dôvodu, že práve
zmyslovým hodnotením sa zistia prvé viditeľné zmeny farby alebo chuti výrobku. Walstra
(2006) uvádza niekoľko požiadaviek na maslo a jeho výrobu: požiadavky na chuť,
trvanlivosť, konzistenciu, farbu, homogenitu, výdatnosť a požiadavky na vedľajšie produkty.
METODIKA PRÁCE
Výskumné práce boli realizované v špecializovanom senzorickom laboratóriu Inštitútu
vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a v laboratóriu Ústavu hygieny a technológie
mlieka UVLF v roku 2016.
Senzorického hodnotenia sa zúčastňovali poslucháči a pracovníci UVLF s rôznou úrovňou
znalostí senzorického posudzovania potravín (∑ 20). Ich citlivosť bola hodnotená v zmysle
STN 56 0110 ako objektívnej validovanej metódy pre personálnu certifikáciu. Pre testovanie
širšieho okruhu spotrebiteľov, hodnotiteľský panel tvorili najmä študenti – laici a študenti
testovaní v rámci personálnej certifikácie ako aj zamestnanci ústavu. Panel hodnotiteľov
pracoval v súlade so štandardizovanými metodikami hodnotenia oproti vyhodnocovacím
protokolom. Súbežne so senzorickým hodnotením boli vykonané aj analytické práce,
potvrdzujúce deklaráciu veličín na obale, jednotlivých trhových druhov masiel, ktoré boli
predmetom hodnotenia.
Senzorické posudzovanie zahŕňalo priraďovanie bodov hodnotiteľmi, za základné znaky
ako sú chuť, vzhľad, farba a konzistencia podľa určovania ich kvality. Každá charakteristika
sa hodnotila osobitne a body dané za tieto charakteristiky sa zaznamenali v protokole. Pri
hodnotení chuti mohla každá vzorka získať maximálne 30 bodov a minimálne 1 bod, kedy by
už ale chuť bola vyhodnotená ako nevyhovujúca. Za ostatné znaky mohli jednotlivé vzorky
masiel dostať maximálne 20 bodov a minimálne 1 bod. Senzorické skúšky sa vykonávali pri
teplote masla 14 až 18 ˚C a pri teplote prostredia do 20 ˚C. V rámci hodnotenia obalov
posudzovatelia prideľovali body (1 až 10) za identitu obalu, príťažlivosť obalu, schopnosť
osloviť zákazníka cez informácie a chyby obalu.
Maslo použité na senzorické posúdenie pochádzalo z obchodnej siete od rôznych výrobcov
(Sabi, Zvolenská Slatina, Rajo, Tami, Liptov, CBA, Fresh), balené v malospotrebiteľskom
obale s hmotnosťou á 125 g.
Hodnotenie vzoriek bolo rozdelené do štyroch etáp (jarná, letná, jesenná, zimná). Prvá
etapa – apríl 2016 (n=4); druhá etapa – august (n=4); tretia etapa - október (n=4); štvrtá etapa
– december (n=4+3).
*Vzorky sú uvádzané ako vzorka masla 1 - 7, avšak poradie a výsledky sú spracované
anonymne.

VÝSLEDKY
Zo získaných výsledkov v rámci štyroch etáp (ročných období) najvyšší priemerný počet
bodov dosiahlo maslo 1 (23,75) a maslo 4 (20,7) pri chuti. V prvej etape (jar) pri porovnávaní
štyroch vzoriek získalo maslo 1 najviac bodov (18,57). V druhej etape (leto) maslo od
výrobcu 1 získalo opäť najviac bodov (23,75). Rovnako aj v nasledujúcich dvoch etapách boli
najpreferovanejším maslom maslo 1 a 4.

177

Tabuľka 1 Hodnotenie senzorických znakov masla v rámci štyroch etáp
Vzorka

Chuť
ø

Vzhľad
ø
1.

Farba
ø

Konzistencia
ø

etapa (jar)

1

18,57

18,28

15,71

15

2

13,57

14,71

15

15

3

13,57

16,42

17,14

15,71

4

15,88

15,71

15

15

2.

etapa (leto)

1

23,75

18,75

15,62

18,12

2

12,5

11,25

12,5

10,62

3

15,3

13,6

13,3

12,5

4

16,6

14

15,6

15

3.

etapa (jeseň)

1

16,6

15

16,6

17,5

2

15,58

12,94

12,94

13,52

3

15

11,6

17,5

15

4

15,3

13,3

15

14,16

4.

etapa (zima)

1

16,2

14

13

15

2

15,4

13,52

11,41

13,29

3

12

12

13

13

4

16

15

15

13

5

15,9

11

11

12

6

7,2

12

11

12

7

9

13

9

11

Zdroj: Vlastná tabuľka

V tretej fáze (jeseň) hodnotenia získalo najviac bodov opäť maslo 1 s počtom bodov 16,6.
V poslednej štvrtej etape, v zimnom období boli ako aj na jar preukázané výrazne nižšie
hodnoty. Získané výsledky poukazujú na obľúbenosť najmä už spomínaných dvoch vzoriek
(1, 4). Avšak tu treba zohľadniť rozdielne znalosti posudzovateľov v senzorickej analýze. Z
dodatočne zakúpených troch druhov masiel (5, 6, 7) najnižšej ceny v poslednej zimnej etape,
maslo 6 získalo najnižší počet bodov pri hodnotení chuti (7,2), za ním nasledovalo maslo 7 (9
bodov). V porovnaní s ostatnými maslami získali toto nízke ohodnotenie za netypickú
rastlinnú chuť pripomínajúcu margarín.
Pri posudzovaní obalov najviac bodov pri hodnotení identity obalu získalo maslo 1, ktoré
za identitu obalu získalo 8,99 bodov, za príťažlivosť obalu 7,29, za schopnosť osloviť
zákazníka 7,10 a za chyby obalu 1,00. Maslo 1 zaujalo najmä dobrou čitateľnosťou informácií
na obale, vhodnou veľkosťou písma a kontrastným sfarbením strieborného podkladu a
tmavomodrých písmen. Najmenej bodov získalo maslo 2 (7,91) za identitu obalu, za
príťažlivosť obalu (4,68) a za schopnosť osloviť zákazníka (len 5,04) predovšetkým pre
menej typické balenie - biely plastový téglik s jednoduchou potlačou.
Z pohľadu spotrebiteľa je dôležitý nielen nutričný význam, ale aj informácie v rámci
označovania, či už z hľadiska názvu alebo aj uvádzania zloženia výrobku. Avšak fyzikálno178

chemická analýza, ktorú sme vykonali potvrdila všetky hodnoty uvádzaných údajov o
množstve tuku na etikete výrobku.
ZÁVER
Mlieko a mliečne výrobky zohrávajú vo výžive ľudí úlohu, ktorú nevie v plnom význame
zastúpiť žiadna iná potravina. Prítomnosť najmä mliečnych bielkovín, mikroelementov
a makroelementov sú nenahraditeľné hlavne pre vývoj detského a dospievajúceho organizmu.
Aj napriek všestrannosti mlieka a zdravotných benefitov máme na Slovensku takmer o 90
kg/osoba/rok nižšiu spotrebu ako ostatné krajiny Európskej únie. V súčasnosti má spotrebiteľ
na výber široký sortiment mliečnych výrobkov, vrátane rôznych druhov masla, náhražok
masla či margarínov.
Výsledky získané v štyroch etapách hodnotenia poukazujú na najvyššiu kvalitu hlavne pri
znaku chuti u masla. Z pohľadu hodnotiteľov bola najdominantnejšou charakteristikou chuť
a konzistencia, kým farba a vôňa dotvárali celkový vzhľad. Taktiež sa nám potvrdil vplyv
sezónnosti na sledované znaky kvality. Pozitívnym zistením pri fyzikálno-chemickom
spracovaní výsledkov je fakt, že je striktne dodržiavané uvádzané zloženie na etikete.
Hodnotenie potvrdilo, že významným prvkom pri kúpe výrobku je aj atraktívnosť obalu
ako aj jeho dobrá čitateľnosť informácií na obale, vhodná veľkosť písma a kontrastné
sfarbenie strieborného podkladu a tmavomodrých písmen. Deskriptory senzorickej analýzy
boli pri posudzovaní nástrojom na podrobnejšie posúdenie kvality a organoleptických
vlastností. Výsledky tiež poukazujú, že nie každý posudzovateľ vie detailne opísať špecifickú
charakteristiku výrobku.
Pri súčte všetkých hodnotených ukazovateľov možno konštatovať, že kvalitný mliečny
výrobok, maslo, s deklarovanými parametrami a hygienickým štandardom by malo zostať
trvalou súčasťou nášho jedálneho lístka a tým eliminovať všetky negatívne argumenty
súvisiace s módnymi trendmi v tzv. racionálnej výžive. Slovenské mliekarenské výrobky sa
porovnávania s inými európskymi nemusia obávať, aj vďaka tomu, lebo je tu veľa tradičných
výrobkov, ktoré zahraniční dodávatelia nemôžu kopírovať (Horvath, 2011).
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VPLYV RÔZNYCH PRÍDAVKOV AGÁTOVÉHO MEDU NA
TEXTURÁLNE VLASTNOSTI JOGURTU POČAS SKLADOVANIA
EFFECT OF VARIOUS ADDITIONS OF ACACIA HONEY ON
TEXTURAL PROPERTIES OF YOGURT DURING ITS STORAGE
Zuzana Remeňová, Margita Čanigová, Alexandra Kovácsová, Viera Ducková, Miroslav
Kročko, Vladimíra Kňazovická
Abstract: The aim of this study was to determine variations of textural properties in the
samples of yogurt without honey and with the different addition of acacia honey during
storage. The samples were analysed by texture analyser. The lowest firmness was determined
in the samples with the highest addition of acacia honey. The firmness of all analysed samples
increased during storage period.
Keywords: yogurt, acacia honey, firmness, textural properties
ÚVOD
Jogurt je fermentovaný mliečny výrobok, ktorý vzniká pôsobením baktérií mliečneho
kysnutia Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subs. bulgaricus. Kyselina
mliečna vyprodukovaná v procese mliečneho kysnutia reaguje s mliečnymi bielkovinami, čím
vzniká charakteristická štruktúra a senzorické vlastnosti jogurtu (Caleja et al., 2016). Jogurt
má štruktúru gélu a obsahuje množstvo ľahko dostupných proteínov, mliečny tuk, vitamíny
a minerálne látky (Yu et al., 2016). Textúra jogurtu je dôležitá z hľadiska kvality
a skladovateľnosti výrobku. Tuhšiu konzistenciu majú jogurty vyrobené termostatovou
metódou, kedy fermentácia prebieha v obaloch po ich naplnení. Jogurty vyrobené tankovou
metódou majú redšiu textúru, pretože mechanickým namáhaním pred plnením do obalov je
textúra rozrušovaná. Aróma, chuť a textúra jogurtov sa môžu líšiť v závislosti od použitého
druhu mlieka, typu kultúry, obsahu sušiny, obsahu tuku a podmienok fermentácie. Za účelom
zlepšenia senzorických vlastností a textúry sa do jogurtov pridávajú sladidlá (napr. med),
rôzne príchute (napr. vanilka), ovocie a stabilizátory, ako je pektín, želatína a karagénany.
Stabilizátory sa pridávajú za účelom dosiahnutia pevnejšej textúry a zabraňujú uvoľňovaniu
srvátky (Routray a Mishra, 2011; Dönmez et al., 2017). Textúra jogurtu výrazne ovplyvňuje
jeho prijateľnosť spotrebiteľmi. Spotrebitelia hodnotia textúru na základe vizuálneho
posúdenia a rovnako na základe pocitu v ústach. Príliš silná alebo príliš slabá textúra jogurtov
a nedostatočná hladkosť sú najčastejšie dôvody nízkej preferencie jogurtov spotrebiteľmi
(Grygorczyk et al., 2013).
Cieľom tejto štúdie bolo vyrobiť jogurty bez prídavku a s rôznym prídavkom
agátového medu a zistiť, ako prídavok medu ovplyvňuje texturálne vlastnosti jogurtov počas
ich skladovania.
MATERIÁL A METODIKA
Na výrobu jogurtov sa použili polotučné mlieko, sušené odtučnené mlieko a jogurtová
kultúra v lyofilizovanej forme (Lactoflora, Česká republika). Na ochutenie jogurtov sa použil
agátový med pôvodom zo Slovenskej republiky.
Pripravili sa štyri skupiny vzoriek jogurtov a to kontrolná vzorka bez prídavku medu
(2K) a vzorky s rôznym prídavkom agátového medu (21 – 1 %, 22 – 3 % a 23 – 5 %).
Agátový med sa nadávkoval na dno sklených pohárov a zalial sa mliekom zaočkovaným
jogurtovou kultúrou. Fermentácia prebiehala v termostate 3 až 3,5 hodiny pri teplote 42 – 44
°C. Vzorky sa po fermentácii skladovali pri chladiarenských teplotách 6 ± 1 °C až do
vykonania analýz. Analýzy sa vykonali prvý, siedmy a štrnásty deň po výrobe jogurtov.
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Vzorky jogurtov sa v deň analýz dôkladne premiešali, následne sa zisťoval obsah tuku
a sušiny. Obsah tuku sa stanovil Gerberovou metódou. Obsah sušiny sa stanovil vážkovou
referenčnou metódou (Cvak et al., 1992).
Meranie textúry sa vykonalo na prístroji TA-XT plus Texture analyser od výrobcu
Stable Micro System Ltd. (Veľká Británia). Tento prístroj slúži na meranie textúry
a kvantifikovanie fyzikálnych vlastností rôznych potravinárskych aj nepotravinárskych
výrobkov a materiálov prostredníctvom tlakovej skúšky. Priebeh merania sa zaznamenáva
v softvéri Exponent, v ktorom sa pred začatím merania nastavili potrebné hodnoty (rýchlosť
pohybu sondy mimo vzorky 5 mm.s-1, rýchlosť pohybu sondy vo vzorke 1 mm.s-1, hĺbka
preniknutia sondy do vzorky 30 mm). Plastový kontajner s priemerom 50 mm sa naplnil do
2/3 vzorkou (teplota vzorky 15 °C) a umiestnil sa do centrálnej polohy podstavca. Na meranie
sa použila disková sonda s priemerom 35 mm, ktorá sa nasadila na rameno textúrometra,
použilo sa závažie s hmotnosťou 5 kg. Po začatí merania sa rameno prístroja so sondou
posúva dolu nastavenou rýchlosťou, pri zaznamenaní vzorky zmení rýchlosť pohybu, preniká
vzorkou do vopred nastavenej hĺbky a vráti sa späť do východiskovej polohy. V priebehu
merania dochádza k zaznamenávaniu dát prostredníctvom deformačnej krivky. Prístroj zmeria
pevnosť, konzistenciu, súdržnosť a index viskozity analyzovanej vzorky.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zistené priemerné výsledky obsahu tuku (g.100 g-1), obsahu sušiny (%) a obsahu b. t.
s. (%) v jogurtoch bez prídavku (2K) a s rôznym prídavkom agátového medu (21, 22, 23)
uvádza tabuľka 1.
Tab. 1: Priemerný obsah tuku, sušiny a beztukovej sušiny vo vzorkách jogurtov
Vzorka
Tuk (g.100g-1)
Sušina (%)
b. t. s. (%)
2K
1,50
15,385
13,89
21
1,49
15,955
14,47
22
1,47
17,131
15,66
23
1,45
17,599
16,15
Podľa Výnosu MP SR a MZ SR č. 2143/2006-10 (2006) sa vyrobené a analyzované
vzorky zaraďujú do skupiny jogurtov so zníženým obsahom tuku, pre ktoré je charakteristický
obsah tuku 0,5 – 3,0 hmot. %. Zo získaných výsledkov vyplýva, že obsah tuku v jogurtoch sa
znižoval so zvyšujúcim sa prídavkom medu. Vo vyššie uvedenom Výnose je rovnako
zadefinovaný aj minimálny obsah b. t. s. v jogurtoch, ktoré sú vyrobené bez prídavku
nemliečnych zložiek. b. t. s. má byť väčšia ako 8,2 %, výnimku tvoria smotanové jogurty, pri
ktorých je povolený nižší obsah b. t. s. Kontrolná vzorka bez nemliečnej zložky túto hodnotu
prevyšovala, pretože pri výrobe jogurtov sa použilo sušené odstredené mlieko. Vo všetkých
analyzovaných vzorkách sa obsah sušiny aj b. t. s. zvyšoval so zvyšujúcim sa prídavkom
medu. K rovnakým zisteniam dospeli aj Rashid a Thakur (2012), ktorí pridávali 5 %, 10 %,
15 % a 20 % medu do vyrábaných jogurtov. Najvyšší obsah tuku zistili rovnako ako my, vo
vzorke s najnižším prídavkom medu (5 %), so zvyšujúcim sa prídavkom medu obsah tuku
postupne klesal a najnižší obsah tuku sa stanovil vo vzorke s prídavkom medu 20 %. So
zvyšujúcim sa prídavkom medu autori zaznamenali aj zvyšujúci sa obsah sušiny (tým aj b. t.
s.). Tieto zistenia sa dajú odôvodniť nízkym obsahom vody a vyšším obsahom sušiny v mede.
Textúra jogurtov s rôznym prídavkom agátového medu sa zisťovala prvý, siedmy
a štrnásty deň po výrobe. Výsledky merania textúry sa zaznamenali vo forme deformačných
kriviek na obr. 1 – 3.
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Obr. 1: Konzistencia jogurtov ochutených rôznym prídavkom agátového medu 1. deň po
výrobe a skladovaní v chlade
Legenda: 2K - kontrolná vzorka, 21 - jogurt s 1 % agátového medu, 22 - jogurt s 3 %
agátového medu, 23 - jogurt s 5 % agátového medu
Z výsledkov stanovenia textúry jogurtov jasne vyplýva, že najnižšiu pevnosť počas
celej doby skladovania, mala vzorka s najvyšším prídavkom medu. Najvyššiu pevnosť
vykazovala kontrolná vzorka bez prídavku medu, ale až po 7 a 14 dňoch skladovania. Počas
celej doby skladovania jogurtov najnižšiu súdržnosť vykazovali vzorky s najvyšším
prídavkom agátového medu. Naše zistenia sú v súlade s výsledkami Shleikina et al. (2015),
ktorí pridávali do jogurtov med v množstve 10 %, 20 % a 30 % a potvrdili trend, že so
zvyšujúcim sa prídavkom medu do jogurtov sa ich pevnosť znižovala. Ozturkoglu-Budak et
al. (2016) merali texturálne vlastnosti jogurtov bez prídavku a s prídavkom štyroch rôznych
druhov sušených orechov. Jogurty skladovali
pri chladiarenských teplotách 21 dní. Zistili, že pevnosť všetkých jogurtov sa v priebehu
skladovania zvýšila a najvyšší nárast pevnosti zaznamenali v kontrolnej vzorke.

Obr. 2: Konzistencia jogurtov ochutených rôznym prídavkom agátového medu 7 dní po
výrobe a skladovaní v chlade
Legenda: pozri obr. 1
Kontrolná vzorka bez prídavku orechov mala najnižšiu pevnosť prvý a siedmy deň po výrobe,
ale posledný deň analýz mala najväčšiu pevnosť zo všetkých analyzovaných vzoriek, čo je aj
v súlade s našimi výsledkami. Jemnejšiu konzistenciu jogurtu podľa Yu et al. (2016) môže
spôsobiť aj nižší obsah tuku v jogurte, čo je taktiež v súlade s našimi výsledkami.
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Obr. 3: Konzistencia jogurtov ochutených rôznym prídavkom agátového medu 14 dní po
výrobe a skladovaní v chlade
Legenda: pozri obr. 1
ZÁVER
Textúra jogurtov je jednou z dôležitých vlastností rozhodujúcich o prijateľnosti
jogurtov spotrebiteľmi. Na textúru jogurtov výrazne vplýva ich zloženie a rovnako aj
technológia výroby. Na základe našich výsledkov možno konštatovať, že najnižšia pevnosť
jogurtov ochutených medom sa zaznamenala vo vzorke s najvyšším testovaným prídavkom
medu. Pevnosť jogurtov bez a s prídavkom medu sa s dobou ich skladovania v chlade
zvyšovala. Zisťovanie texturálnych vlastností jogurtov je dôležité z hľadiska zabezpečovania
ich kvality a prijateľnosti spotrebiteľmi.
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VPLYV BALENIA NA ZMENU FARBY SYROV POČAS
ZRECIEHO PROCESU
EFFECT OF PACKAGING ON COLOR CHANGES DURING
RIPENING PROCESS
Boris Semjon, Pavel Maľa, Anna Reitznerová, Slavomír Marcinčák, Tatiana
Andrašková
Abstract: The aim of this work was to study the effect of packaging on color of the
experimentally made cheese. The physical, chemical and microbiological changes can
affect the sensory characteristics during storage. Colour changes of cheese during
storage were measured in the CIELab (colorimetric space) (1976), which is presented in
the glove form. It was found that packaging effect was significant in the L* & a* value
and after ripening periods (five, four, three, two, one month and one day), as well as the
b* values. The results of the measurements showed that the ripening of cheese, and the
absence of oxygen during the first week did not affect significantly the color of the
cheese.
Keywords: cheese, lowheated curd, quality, colour, CIELab
ÚVOD
Posúdenie vzhľadu potravín je jediný prípustný spôsob ako oceniť predávané
potravinárske produkty. V tomto smere je farba východiskom pre viacero kvalitatívnych
znakov potravín, ako chuť, čistota, čerstvosť alebo zrelosť a ovplyvňuje výber
konzumentov (Dufossé, Galaup, Carlet, Flamin a Valla, 2005).
Objektívne hodnotenie farby sa vykonáva pomocou kolorimetrických zariadení,
ktoré umožňujú číselné vyjadrenie farby v rôznych kolorimetrických priestoroch.
Najčastejšie používaným kolorimetrickým priestorom je CIElab, kde sa charakterizujú
rôzne odtiene farieb a jasu. Je to pravouhlý priestor prezentovaný vo forme gule,
v ktorej vertikálna os L popisuje jas farby od svetlej po tmavú farbu, horizontálna os a
popisuje farby od červenej po zelenú a horizontálna os b popisuje farby od žltej po
modrú. V tejto práci sme analyzovali kolorimetrické zmeny experimentálne vyrobených
syrov s rozdielnymi podmienkami zrenia (nebalené a vákuovo balené) počas 5 mesačnej
doby zrenia.
MATERIÁL A METODIKA
V tejto práci sme na analýzu použili vzorky syrov z nízkodohrievanej syreniny,
ktoré boli experimentálne vyrobené v laboratórnom prostredí a v kontrolovaných
podmienkach ponechané zrieť päť mesiacov (12 °C;85 % relatívna vlhkosť). Porovnali
sme nebalené syry so vzorkami syrov vákuovo balenými.
Syry s nízko dohrievanou syreninou boli vyrobené z kravského mlieka zo zníženým
obsahom tuku. Surové kravské mlieko bolo pasterizované pri tepote 65 °C po dobu
30 minút s použitím pastéra Milky FJ 15 ECO, Franz Janschitz Ges.m.b.H, Rakúsko.
Mlieko bolo štandardizované na obsah tuku 1,5 % pomocou smotanovej odstredivky
Milky FJ 125, Franz Janschitz Ges.m.b.H, Rakúsko. Mlieko bolo pri 35 °C zakvasené
za použitia lyofilizovanej čistej mliekarenskej kultúry FD-DVS FLORA DANICA
(zloženie: Lac. lactis subsp. cremoris, Lac. lactis subsp. diacetylactis, Lac. lactis subsp.
lactis and Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris, Chr. Hansen A/S, Hørsholm,
Nemecko). Roztok CaCl2 (33%, w/w) sa pridal v dávke 1 ml na 10 l mlieka. Následne
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bolo pridané syridlo Fromase 220 TL v dávke 1,5 ml na 10 l mlieka a premiešané počas
troch minút.
Po 40-tich minútach bola syrenina nakrájaná na veľkosť 1x1x1 cm a pomaly miešaná
tri minúty. Čiastočne bola odobratá srvátka (30 obj.%), ktorá bola nahradená vodou
o teplote max. 42 °C. Následne sa syrenina nechala odkvapkať a formovala sa to
jednokilogramových kruhových foriem. Po dobu šiestich hodín bol na vrch formovacej
nádoby vyvíjaný tlak 12 kg pri laboratórnej teplote 21 °C . Potom boli syry vybrané
z foriem a ponorené do soľného kúpeľa (12 % NaCl, w/w) pri 6 °C po dobu ôsmich
hodín. Nakoniec boli syry osušené a umiestnené do zrecej komory.
Počas prvého týždňa zrenia boli syry otáčané pravidelne každý deň, keď sa zmenil
povrch syrov vysušením zo svetlej na tmavšiu farbu, syry sa otáčali obdeň. Po mesiaci
zrenia sa syry otáčali raz za týždeň. Po dosiahnutí času zrenia boli syry podrobené
kolorimetrickému meraniu farby povrchu. Meranie bolo vykonané na šiestich miestach
na povrchu syrov na siedmi deň, po jednom, dvoch, troch, štyroch a piatich mesiacoch
počas zrenia pri 12 °C a relatívnej vlhkosti 85 %.
Objektívne meranie farby syrov bolo merané hodnotami L*a*b* v kolorimetrickom
priestore CIE (Robertson, 1976). Meranie bolo vykonané prístrojom Chroma meter CR410 (meracia plocha ∅ 50 mm, osvetlenie D65, štandardný pozorovací uhol 2°, Konica
Minolta, Sensing, Inc., Japan). Výsledky kolorimetrických meraní boli spracované
v programe Color Data Software CM-S100w SpectraMagic™ NX (Konica Minolta
Sensing Inc., Osaka, Japan, 2014) a vyhodnotené Studentovým T-testom pre párové
hodnoty v programe GraphPad Prism (GraphPad, 2007).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Tabuľka 1 popisuje priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky hodnôt sledovaných
parametrov v kolorimetrickom priestore CIE Lab. Zároveň tabuľka obsahuje vyjadrenia
štatistickej významnosti P hodnôt, ktoré sú výsledkom porovnávania L, a a b
parametrov Studentovým T-testom pre párové hodnoty.
Priemerné L hodnoty zo vzoriek syrov nebalených a vákuovo balených, ktoré zreli
počas doby experimentu sme zistili, že vákuové balenie malo vplyv na L hodnotu
kolorimetrického priestoru v znížení tejto hodnoty oproti L hodnotám nebalených syrov.
Pri vzorkách vákuovo balených syrov bola L hodnota nižšia, resp. syry vákuovo balené
boli tmavšie. Vo všetkých troch sledovaných parametroch farebného spektra v systéme
CIELab sme zistili štatisticky významný rozdiel (P<0,001) medzi vákuovo balenými
a nebalenými vzorkami syrov zrejúcich päť mesiacov (Tabuľka 1).
Pri experimentálne vyrobených vzorkách syrov zrejúcich počas prvého týždňa sme
nezistili štatisticky významný rozdiel v modrožltej časti farebného systému CIELab
(P>0,05). V ostatných parametroch sme zistili štatistické význame rozdiely medzi
analyzovanými vzorkami syrov (Tabuľka 1).
ZÁVER
V tejto práci sme sledovali vplyv balenia na zmenu senzorickej vlastnosti farby
experimentálne vyrobených syrov z nízkodohrievanej syreniny. Porovnávali sme vzorky
nebalených syrov a balených syrov bez prístupu kyslíka v rovnakých kontrolovaných
podmienkach zrenia. Najvýraznejší vplyv balených syrov bez prístupu kyslíka sa
prejavil v tmavšej farbe vo všetkých vzorkách syrov a v modro-žltej časti farebného
spektra pri syroch zrejúcich počas jedného týždňa.
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Tabuľka 1, Výsledky meraní kolorimetrických parametrov povrchov syrov počas zrenia so štatistickým vyhodnotením
Studentov T-test pre párové
CIE L a b
Rozdiely
Doba
Spôsob
hodnoty
zrenia
balenia
L
a
b
ΔL*
Δa*
Δb*
ΔE*ab
L
a
b
5 mesiacov

4 mesiace

3 mesiace

2 mesiace

1 mesiac

1 týždeň

nebalený

75,36±0,05

-0,99±0,00

15,87±0,01

vákuovo

70,99±0,14

3,06±0,08

21,57±0,39

nebalený

79,91±0,07

-1,80±0,02

17,17±0,13

vákuovo

76,49±0,72

2,67±0,20

25,27±0,87

nebalený

74,47±0,02

-1,10±0,00

21,20±0,05

vákuovo

73,92±0,30

1,89±0,05

28,83±0,75

nebalený

77,11±0,79

0,43±0,40

18,97±1,00

vákuovo

73,45±0,20

0,15±0,03

29,04±0,38

nebalený

75,95±0,51

-0,13±0,06

24,25±0,31

vákuovo

74,05±0,32

1,07±0,13

26,49±1,20

nebalený

89,22±0,35

-4,16±0,04

21,39±0,27

vákuovo

87,99±0,24

-3,63±0,04

20,98±0,58

4,37

-0,09

-4,05

8,25

P<0,001 P<0,001 P<0,001

3,43

-0,64

-4,47

9,87

P<0,001 P<0,001 P<0,001

0,55

-0,28

-2,99

8,21

P<0,01

P<0,001 P<0,001

-3,65

-0,59

0,55

10,72

P<0,001

P<0,05

P<0,001

1,9

0,19

-0,91

3,07

P<0,001 P<0,001

P<0,01

1,23

0,11

-0,53

1,4

P<0,01

P>0,05
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P<0,001
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REZISTENCIA VOČI ANTIBIOTIKÁM U KOAGULÁZA POZITÍVNYCH
STAFYLOKOKOV IZOLOVANÝCH Z OVČIEHO MLIEKA V REGIÓNE
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
RESISTANCE TO ANTIBIOTICS IN COAGULASE-POSITIVE
STAPHYLOCOCCI ISOLATED FROM SHEEP'S MILK IN EASTERN
SLOVAKIA
Milan Vasiľ, Juraj Elečko, Zuzana Farkašová, František Zigo
Abstract: During the fifth year following, the frequency of occurrence of coagulase-positive
staphylococci (CoPS) were total examined 6658 individual and 32 pool samples in years 2011 to
2016. Experiment was carried out in two herds of breed of sheep Improved Valaska in region of
East Slovakia. CoPS we isolated in 240 cases, with individual prevalence of S. aureus (3.36 %),
S. intermedius (0.13 %), S. hyicus (0.09 %). Bacteria of KPS isolated from different forms of
mastitis (n = 228) and from milk pool (n = 12) were in vitro tested by disc methods (EUCAST,
2014) for sensitivity to 14 antibiotics on the Mueller-Hinton agar. Bacteria S. aureus were highly
resistant (20 % -30 %) to penicilin 26.2 %, novobiocin 25.3 %, and neomycine 21.8 %. Medium
resistance (10 – 20 %) we detected to erythromycin 12.9 %, lincomycine 12.4 %, and
streptomycin 10.7 %. Low degree of resistance (1 – 10 %) in S. aureus we detected to
amoxycillin 9.8 %, ampicilin and oxacilin 7.6 %, cefoperazone 5.3 %, methicilin and cefoxitin
2.2 %. Bacteria S. intermedius were sensitive to eight tested antibiotics. We determined resistance
to four types of antibiotics: penicilin (2), ampicilin, neomycine, and novobiocine. Also in
bacteria, S. hyicus were detected low degree of resistance to penicilin (2), oxacilin, cloxacilin,
amoxycilin, and ampicilin. From the study resulted recommendation for periodically control
actual resistance to antibiotics in isolated bacteria CoPS.
Key words: sheep milk, coagulase-positive staphylococci, antibiotics, resistance, mastitis
ÚVOD
Potenciál patogenity Staphylococcus spp. ako jednej skupiny baktérií, ktorá celosvetovo
predstavuje významný podiel etiológie pri mastitídach oviec (Contreras et al., 2007), spočíva
predovšetkým v sprievodnom potvrdení faktorov virulencie ako sú: zvýšený výskyt rezistencie
voči bežným antibiotikám a dezinfekčným látkam (Moniri et al., 2007; Vautor et al., 2009),
produkcia biofilmu (Melchior et al., 2006), resp. produkcia enterotoxínov izolovanými kmeňmi
(Scherrer et al., 2004). Za zdroj rezistentných stafylokokov v chovoch oviec bývajú označované
skryté intramammárne infekcie polovičiek vemena, čo v praxi je možné potvrdiť iba
bakteriologickým vyšetrením (Ergün et al., 2009; Kiosis et al., 2007).
Cieľom práce bolo vyhodnotenie výskytu koaguláza pozitívnych stafylokokov
v individuálnych a bazénových vzorkách ovčieho mlieka v dvoch stádach oviec v regióne
východného Slovenska za obdobie piatich sezón strojového dojenia a zistiť výskyt rezistencie na
14 antibiotík diskovou metódou.
MATERIÁL A METÓDY
Charakteristika experimentálnych chovov oviec. Jednalo sa o jednu farmu 400 oviec plemena
zošľachtená valaška a ďalšiu farmu 300 oviec s programom postupného kríženia s plemenom
Lacaune. Sledovanie etiológie pri mastitídach a v nálezoch bazénových vzoriek prebiehalo počas
piatich sezón strojového dojenia oviec v chovoch s technologickým štandardom v lokalite okresu
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Gelnica, keď opakovane v termínoch apríl a september bolo vykonaných celkom
20 komplexných vyšetrení.
Vyšetrenia stáda a odbery vzoriek ovčieho mlieka. Na začiatku a pri ukončení každej sezóny
boli vykonávané klinické vyšetrenia vemena doplnené o NK test a bakteriologické vyšetrenie
individuálnych vzoriek ovčieho mlieka podľa zásad ako uvádzajú autori Fthenakis (1994); Vasiľ
(2004); Mørk et al.(2004). Dôraz bol kladený na aseptický odber a transport zmiešaných
individuálnych a bazénových vzoriek ovčieho mlieka určených na bakteriologické vyšetrenie.
Bakteriologické vyšetrenie. Inokulum každej vzorky ovčieho mlieka bolo nanesené na platne
s 5 % krvným agarom, inkubované pri 37 °C a po 24 hodinách odčítavané. Pri poraste viac ako
7 kolónií jedného druhu boli kolónie preočkovávané a kultivované na selektívnych živných
pôdach. Identifikácia Staphylococcus spp. suspektných bakteriálnych kultúr prebiehala podľa
posúdenia rastových vlastností baktérii na živných pôdach (5 % krvný agar, Agar N° 110, BairdParker agar, BrillianceTM UTI Clarity Agar(OXOID Ltd. Basingstoke, Hants, UK) - tvorba
pigmentu a hemolýzy, potvrdenie Gram pozitivity, tvorby katalázy, potvrdenie voľnej a viazanej
koagulázy a ďalších znakov. Určenie jednotlivých druhov bolo vykonané súpravou STAPHYtest
24a vyhodnotené programom TNW 7.0 ProAuto (Erba-Lachema, Brno, ČR)
s pravdepodobnosťou správneho určenia druhu nad 90 %. Funkčnosť súpravy bola kontrolovaná
pomocou kmeňa Staphylococcus aureus CCM 7113 (CCM, Masarykova Univerzita, Brno, ČR).
Testovanie citlivosti baktérií KPS ku antibiotikám. Baktérie izolované z rôznych foriem
mastitíd (n = 228) a bazénových vzoriek (n = 12) boli in vitro otestované diskovou metódou
(EUCAST, 2014) hodnotením zón inhibície rastu na Mueller-Hinton agare po 24 hod. inkubácii
pri 37 °C. Na testovanie citlivosti KPS ku štrnástim antibiotikám (ampicilin, amoxicilin,
cefoperazone, cefoxitin, cloxacilin, erytromycin, linkomycin, meticilin, neomycin, novobiocin,
oxacilin, penicilin, streptomycin a tetracyklin) boli použité testovacie disky (OXOID Ltd.
Basingstoke, Hants, UK) ako uvádza tabuľka 1. Výber antibiotík odrážal škálu, ktorá je
obsiahnutá v množstve intramammárnych prípravkov určených na liečbu mastitíd prežúvavcov,
ktoré sú dostupné na Slovensku. Citlivosť alebo rezistencia testovaných baktérií bola
interpretovaná podľa referenčných zón v súlade s pokynmi EUCAST (2014).
Tab 1 Použité testovacie disky antibiotík (OXOID Ltd. Basingstoke, Hants, UK)
M
Z
M
Z
Antibiotiká
Antibiotiká
(µg)
(mm)
(µg)
(mm)
Ampicilin
Amoxicilin
Cefoperazone
Cefoxitin
Cloxacilin
Erytromycin
Linkomycin

10
28-29
Meticilin
10
25
28-29
Neomycin
10
30
14-18
Novobiocin
5
30
23-29
Oxacilin
5
5
10-13
Penicilin
10 U
10
13-23
Streptomycin
10
15
9-15
Tetracyklin
10
M - množstvo látky v µg obsiahnuté v jednom disku; Z - referenčné zóny v mm;

9-14
12-17
17-22
10-13
28-29
11-15
14-19

Pri testoch bol podľa doporučení použitý kontrolný kmeň Staphylococcus aureus ATCC
29213. Vzhľadom na početnosť druhov KPS bolo možné iba pri S. aureus z praktického
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hľadiska vyhodnotiť rezistenciu ako zanedbateľnú (<0,1 %), veľmi nízku (0,1 – 1 %), nízku
(1-10 %), strednú (10-20 %), vysokú (20-50 %), resp. veľmi vysokú (50-70 %).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri bakteriologických vyšetreniach individuálnych a bazénových vzoriek ovčieho mlieka
počas piatich sezón strojového dojenia bolo postupne izolovaných, taxonomicky určených
a následne otestovaných na citlivosť voči štrnástim antibiotickým látkam celkom 240 baktérii
koaguláza pozitívnych stafylokokov. Podľa údajov v tabuľke 2 boli baktérie S. aureus (225)
dominantným druhom, zatiaľ čo výskyt S. intermedius (9) a S. hyicus (6) bol nízky a z pohľadu
medziročného hodnotenia iba sporadicky. Pri hodnotení testov citlivosti druhov KPS boli
numericky vyjadrené počty citlivých (S) - senzitívnych, (IS - medzi hranične citlivých a (R) rezistentných baktérií. U baktérií S. aureus pri štrnástich antibiotikách boli zaznamenané
najvyššie počty citlivosti voči cefoxitínu (216), tetracyklinu (198), cloxacilinu, resp. meticilinu
(196), menej voči linkomycinu (195) a cefoperazone (194). Najvyššie počty zaznamenanej
rezistencie boli na antibiotiká: penicilin (59), novobiocin (57), neomycin (49), erytromycin (29)
aj linkomycin (28). Medzi hraničná citlivosť v porovnaní s rezistenciou až na cefoxitin
a linkomycin bola voči ostatným antibiotikám zakaždým zaznamenávaná v úmerne vyšších
počtoch.
Tab 2 Prehľad citlivosti ku 14 antibiotikám u troch testovaných druhov koaguláza pozitívnych
stafylokokov (KPS), ktoré boli izolované z ovčieho mlieka v priebehu rokov 2011 až 2016

Antibiotiká

S. aureus
(n = 225)

S. intermedius
(n = 9)

S
IS
R
S
IS
(n=16)
Ampicilin
186
22
17
7
1
Amoxicilin
174
29
22
7
2
Cefoperazone
194
19
12
9
Cefoxitin
216
4
5
9
(n=16
(n=26)
Cloxacilin
196
18
11
8
1
Erytromycin
180
16
29
9
Lincomycin
195
2
28
9
Meticilin
196
21
8
9
Neomycin
122
54
49
8
Novobiocin
107
61
57
6
1
Oxacilin
177
31
17
9
Penicilin
124
42
59
6
1
Streptomycin
165
36
24
9
Tetracyklin
198
16
11
9
Sensivity (S); Intermediate sensitivity (IS); Resistance (R)
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S. hyicus
(n = 6)
R
1

1
1
2

S
3
4
6
6
4
6
5
6
5
6
5
3
5
6

IS
2
1

R
1
1

1

1

1
1

1

1
2

Baktérie S. intermedius boli úplne citlivé voči ôsmim antibiotikám. Zaznamenali sme
rezistenciu na štyri antibiotiká: penicilin (2), ampicilin, neomycin a novobiocin. Baktérie
S. hyicus rovnako minimálne vykazovali rezistenciu na penicilin (2), oxacilin, cloxacilin,
amoxycilin a ampicilin. Výskyt medzi hraničnej citlivosti pri oboch málopočetných druhoch KPS
bol sporadický a zvyčajne viazaný na antibiotiká s už vykazovanou rezistenciou.
V tabuľke 3 sú uvedené numerické údaje o výskyte rezistencie na antibiotiká u troch druhov
KPS v priebehu piatich rokov sledovania. Baktérie S. aureus boli izolované každoročne, najviac
však počas prvých dvoch rokov, kedy boli zaznamenané aj najvyššie počty rezistencie. Výskyt
rezistencie na jednotlivé antibiotiká z pohľadu medziročného hodnotenia mal klesajúcu
tendenciu. Vzhľadom na nepravidelnú izoláciu baktérií S. intermedius a S. hyicus za sledované
obdobie možno hodnotiť zaznamenanú spoločnú rezistenciu na sedem antibiotík ako sporadickú
a veľmi nízku.
Tab 3 Prehľad celkového výskytu rezistencie na 14 antibiotík u troch testovaných druhov
koaguláza pozitívnych stafylokokov (KPS), ktoré boli izolované z ovčieho mlieka v priebehu
piatich rokov
Ro
ky
I.
II.
III.
S. aureus
(n = 225) IV
.
V.
∑
I.
S.
II.
intermediu
III.
s
IV
(n = 9)
.
V.
∑
I.
II.
III.
S. hyicus
(n = 6)
IV
.
V.
∑
Rezistencia
KPS (∑n)
KPS

n
57
51
45
33
39
22
5
4
2
1
2
0
9
1
3
0
2
0
6
24
0

Antibiotiká
A
M
6
P

3
4
2
2
17
1

A
ML

8
2
5
4
3
22

CF
P

2
4
2
2
2
12

FO
X

2
1
1
1
5

O
B

3
3
1
3
1
1
1

E

6
5
3
7
8
29

M
Y

11
6
4
3
4
28

M
ET

3
2
1
1
1
8

N

Nv

21
13
6
4
5
49

24
12
9
7
5
57
1

O
X

3
7
4
2
1
1
7

P

S

TE

26
11
10
7
5
59

13
9
1
2
24

5
2
3
1
11

2
1
1

0

0

2
63

0
24

0
11

1
1
1
1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1
1

1
19

0

1
23

1
0
12

0
5

1
1
2

0
29

0
28

0
8

0
50

0
58

1
1
8

(AMP) Ampicilin 10 μg; (AML) Amoxicilin 25 μg; (CFP) Cefoperazone 30 μg; (FOX) Cefoxitin 30 μg; (OB)
Cloxacilin 5 μg; (E) Erytromycin 10 μg;
(MY) Linkomycin 15 μg; (MET) Meticilin 10 μg; (N) Neomycin 10 μg; (Nv) Novobiocin 5 μg; (OX) Oxacilin 5 μg;
(P) Penicilin 10 IU; (S) Streptomycin 10 μg; (TE) Tetracyklin 10 μg;

Z hodnotenia výskytu rezistencie 240 baktérii KPS izolovaných zo 6 690 vzoriek ovčieho
mlieka za obdobie piatich rokov na škálu štrnástich antibiotík všeobecne vyplýva, že
najobjektívnejšie výsledky o rezistencii možno čerpať predovšetkým z vyhodnotenia
192

najpočetnejšieho druhu S. aureus. Preto na základe sumárnych hodnôt rezistencie na jednotlivé
antibiotiká boli v grafe 1 vyjadrené frekvencie výskytu rezistencie v percentách.
Podľa zvolených kritérií hodnotenia rezistencie možno konštatovať že: baktérie S. aureus
vykazovali vysokú rezistenciu (v rozsahu 20-30 %) na penicilin 26,2 %, novobiocin 25,3 %,
a neomycin 21,8%. Stredná rezistencia (10-20%) bola zaznamenaná na erytromycin 12,9%,
linkomycin (12,4%) a streptomycin (10,7%). Poradie nízkej rezistencie (1-10%) na ostatné
antibiotiká v súbore baktérií S.aureus je nasledovné: amoxycilin 9,8%, ampicilin a oxacilin 7,6%,
cefoperazone 5,3%, končiace hodnotami rezistencie na meticilin 3,6% a cefoxitin 2,2%.
Graf 1Výskyt rezistencie na škálu 14antibiotík u baktérií Staphylococcus aureus (n=225), ktoré
boli izolované z ovčieho mlieka v priebehu piatich rokov

Antibiotiká:
(AMP) Ampicilin; (AML) Amoxicilin; (CFP) Cefoperazone; (FOX) Cefoxitin; (OB) Cloxacilin;
(E) Erytromycin; (MY) Linkomycin; (MET) Meticilin; (N) Neomycin; (Nv) Novobiocin; (OX) Oxacilin;
(P) Penicilin 10; (S) Streptomycin; (TE) Tetracyklin;

ZÁVER
Z hodnotenia výskytu rezistencie 240 baktérii koaguláza pozitívnych stafylokokov
izolovaných zo 6690 vzoriek ovčieho mlieka za obdobie piatich rokov na škálu štrnástich
antibiotík všeobecne vyplýva, že baktérie S. aureus vykazovali vysokú rezistenciu na penicilin
26,2%, novobiocin 25,3%, a neomycin 21,8%, ďalej nižšiu na erytromycin 12,9%, linkomycin
(12,4%) a streptomycin (10,7%). Nízka rezistencia (v rozsahu 1-10%) na ostatné antibiotiká u
baktérií S. aureus bola zaznamenaná voči: amoxycilinu 9,8%, ampicilinu a oxacilinu 7,6%,
cefoperazone 5,3%. Rezistencie na meticilin 3,6% a cefoxitin 2,2% boli najnižšie hodnoty.
Vzhľadom na nepravidelnú izoláciu baktérií S. intermedius a S. hyicus za sledované obdobie
možno hodnotiť zaznamenanú spoločnú rezistenciu na sedem antibiotík ako sporadickú a veľmi
nízku. Z práce vyplýva odporučenie pravidelnej kontroly vývoja rezistencie u baktérií KPS, aby
na liečbu zápalov mliečnej žľazy u prežúvavcov boli používané prípravky obsahujúce antibiotiká
s potvrdenou citlivosťou izolovaných baktérií.
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VÝSKYT ZÁSTUPCOV ČEĽADE ENTEROBACTERIACEAE V OVČÍCH
A KOZÍCH SYROCH
OCCURRENCE OF THE REPRESENTANTS OF THE FAMILY
ENTEROBACTERIACEAE IN EWES AND GOATS CHEESES
Jana Výrostková, Ivana Regecová, Andrea Lauková, Eva Dudriková, Jana Maľová, Semjon Boris
Abstract: The aim of this study was to monitor the prevalence of bacteria from the family
Enterobacteriaceae in ewes and goats cheese samples, which were made from unpasteurised
milk without starter culture addition and the taxonomic classification of isolated was
performed by MALDI-TOF identification system. Samples for microbiological examination
were collected from ewe´s and goat's cheese once a month from May to September 2016,
according to the instructions STN EN ISO 6887-5. Bacteria of the Enterobacteriaceae family
were isolated in accordance with STN EN ISO 21528-2 standard. We obtained 58
enterobacteria from 15 samples of analyzed cheeses by microbiological examination. All
strains were identified by MALDI-TOF, on the basis of which were intended eight kinds of
the family Enterobacteriaceae: Enterobacter cloacae strains, 19 (32.75%), 6 strains Raoultella
ornithnolytica (10.34%), 1 strain Raoultella terrigena (1 , 72%), Klebsiella oxytoca strains 25
(43.10%) and 2 strains of Enterobacter asburiae (3.44%).
Key words: goat’s cheese, ewe’s cheese, microbiology, Enterobacteriacae
ÚVOD
Mikroflóra každého syra je jedinečná bez ohľadu na pridávanú štartovaciu kultúru
alebo cielených sekundárnych mikroorganizmov (napr. plesne a kvasinky). V syroch sa
vyskytujú nielen žiaduce mikroorganizmy pozitívne ovplyvňujúce vlastnosti syra, ale i
nežiaduce mikroorganizmy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho senzorické a
mikrobiologické vlastnosti (Beresford, 2001).
Sledovanie výskytu koliformných baktérií v mliekarenskom priemysle je potrebné z
dôvodu identifikovania zastúpenia spomínaných baktérií v surovom mlieku a mliečnych
výrobkoch, ktoré môžu byť vystavené nehygienickým podmienkam. Enterobacteriacae sú
definované ako aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne Gram-negatívne, nesporulujúce tyčinky,
ktoré sú schopné skvasovať laktózu za tvorby plynu do 48 hodín pri teplote 32-35° C.
Prvotným zdrojom kontaminovaného syra je v prvom rade samotné mlieko. Vysoké počty
koliformných baktérií (> 1000 KTJ.ml-1) v surovom mlieku naznačujú nehygienické praktiky
na farme ako aj nedostatočné chladenie. Niektoré druhy tejto čeľade ako Klebsiella spp.,
Enterobacter spp. a Citrobacter spp., môžu byť zdrojom práve spomínaného fekálneho
znečistenia pochádzajúceho zo životného prostredia. Podľa niektorých autorov testovanie
práve týchto baktérií by malo byť prehodnotené ako dôležitý marker pre stanovenie
nehygienických podmienok pri spracovaní mlieka a mliečnych produktov. Testovanie
prítomnosti koliformných baktérií, sa už dlho používa ako primárny indikátor pre hygienické
podmienky spojené s mliečnymi výrobkami (Brooks, 2012; Martin, 2016).
Kostolníková et al. (2007) uvádzajú, že počas monitoringu a po identifikácii
bakteriálnych kontaminantov vo výrobniach tradičných ovčiarskych výrobkov boli najviac
zastúpené z G+ baktérií stafylokoky a enterokoky a z G- koliformné baktérie. V tradičných
výrobkoch z ovčieho mlieka ako je napr. čerstvý syr, oštiepok, parenica a bryndza boli z
kontaminantov najviac zastúpené stafylokoky, enterokoky, koliformné baktérie a
pseudomonády. Po identifikácii kmeňov G- baktérií bola zistená prítomnosť druhov E. coli
ako aj Klebsiella oxytoca.
Práve z vyššie uvedených dôvodov, cieľom práce bolo sledovať výskyt baktérií z
čeľade Enterobacteriacae v kozom a v ovčom syre vyrobenom z nepasterizovaného mlieka
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bez pridania štartovacej kultúry a ich taxonomické zatriedenie pomocou MALDI-TOF
identifikačného systému.
MATERIÁL A METODIKA
Vzorky na mikrobiologické vyšetrenie boli odobraté z ovčieho a kozieho syra raz
mesačne od mája do septembra roku 2016 podľa pokynov STN EN ISO 6887-5. Baktérie
z čeľade Enterobacteriaceae sme izolovali v zmysle STN EN ISO 21528-2 normy. Získali
sme 75 kolónií z 15 vzoriek syrov. Odpichnuté kolónie boli skontrolované na puritu a
analyzované pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF podľa štandardného
protokolu prípravy vzoriek, pri ktorej sa ako matrica použil nasýtený roztok HCCA (Brucker
Daltonics, 2008). Vzorky boli analyzované v spolupráci s Ústavom fyziológie hospodárskych
zvierat Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Kultivačným mikrobiologickým vyšetrením analyzovaných syrov sme získali 58
izolátov z čeľade Enterobacteriacae. Na základe identifikačného skóre MALDI-TOF
identifikačného systému boli identifikované kmene zaradené do čeľade Enterobacteriacae:
19 kmeňov bolo priradených ku druhu Enterobacter cloacae (32,75 %), 6 kmeňov bolo
identifikovaných ako druh Raoultella ornithnolytica (10,34 %), 1 kmeň bol Raoultella
terrigena (1,72 %), 25 kmeňov bolo zaradených ku druhu Klebsiella oxytoca (43,10 %), 2
kmene patrili ku druhu Enterobacter asburiae (3,44 %).
Dosiahnuté identifikačné skóre u identifikovaných kmeňov dosahovalo až 2, 36.
Skóre ≥ 2 bolo vyhodnotené u 60,34 % izolátov a skóre od 1,99 do 1,7 malo 39,65 %
kmeňov. Najviac kmeňov bolo identifikovaných ako Klebsiella oxytoca (43,10 %), podobne
ako uvádza aj Gundogan (2013). Niektorí autori uvádzajú, že tráviaci trakt či ruky personálu
predstavujú hlavný rezervoár Klebsiella spp. a E. coli (Gundogan a Yakari, 2007).
Podobne aj Masiello et al. 2016 uvádza v mlieku najčastejšie detegované baktérie zástupcov rodov Enterobacter, Hafnia, Citrobacter, Serratia a Raoultella. V ďalšom sa
sústredíme na testovanie metabolických vlastností jednotlivých kmeňov resp. ich citlivosti ku
antimikrobiálnym substanciám.
ZÁVER
Prioritou súčasného syrárstva je zabezpečenie vysoko zdravotne bezpečných
a kvalitných syrov. Syry, ktoré sú vyrobené zo surového mlieka bez inokulácie štartovacími
kultúrami však môžu predstavovať zdravotné riziko, pretože pôvodná mikroflóra je
kvantitatívne a kvalitatívne neznáma.
Výsledky našej štúdie potvrdzujú stálu aktuálnosť skúmania prítomnosti baktérií
čeľade Enterobacteriacae vo výrobnom procese ovčieho a kozieho syr v súvislosti s hygienou
pri spracovaní.
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SEKCIA 6: Bezpečnosť a kontrola mäsa a mäsových výrobkov

KORELAČNÝ VZŤAH MEDZI ŽIVINAMI VO SVALOCH PLIECKA
A STEHNA JAHNIAT V EXTENZÍVNOM SYSTÉME CHOVU
THE CORRELATION RELATION BETWEEN NUTRIENTS IN THE
SHOULDER AND THIGH MUSCLES OF LAMBS IN EXTENSIVE
BREEDING SYSTEM
Mária Angelovičová, Helena Kormošová, Ondřej Bučko
Abstract: The aim of study was the investigation, comparison and statistical evaluation of the
chemical composition of the lamb shoulder and thigh muscles obtained from a farm BAJER
AGRO Ltd. in the mountain area of Eastern Slovakia. Anatomical analysis of shoulder and
thigh for individual muscles were made under the expert guidance at Department of Animal
Husbandry, Slovak University of Agriculture in Nitra. Individual muscles were divided into 6
parts of the same weight, partial samples that were processed further for the fundamental
samples in accordance with AOAC 983.18. Fundamental samples were prepared by grinding
in a laboratory mill. From prepared fundamental samples from each of 50 g were taken, which
represented analytical sample intended for chemical analysis. Chemical analysis of the muscle
samples was conducted using the Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Samples of
the shoulder and thigh muscles were analyzed for protein, fat, water, fat and cholesterol. The
measurement of samples was performed using a Nicolet 6700 FTIR spectrometer (Thermo
Nicolet Corp., Madison, WI) in the near, middle infrared. The results were evaluated by
descriptive statistics and a difference of an indicator was tested between muscles of shoulder
and thigh by t-test at a level of significance α = 0.05. To test the relation between the two
variables Pearson correlation coefficient (rxy) was used. There was used a system software
package SAS for statistical evaluation of the results of the investigated indicators of the lamb
shoulder and thigh muscles. The evaluated results show that the content of the protein, fat,
water, cholesterol in the muscles of the shoulder and the thigh were comparable, with no
statistical significance (P>0.05). In the shoulder muscles were recorded very strong positive
linear relation, statistically significant between protein and water (P<0.05), between fat and
water (P<0.01), between fat and cholesterol (P<0.001) and very strong negative linear
relation (P<0.01) between cholesterol and water. ). In the shoulder muscles were recorded
very strong negative linear relation, statistically significant (P<0.05) between protein and fat.
Keywords: sheep farm, lamb, muscle, shoulder, thigh, chemical composition, correlation
relation.
ÚVOD
Celková populácia oviec sa v súčasnej dobe odhaduje viac ako 1 miliarda ks.
V globálnom meradle produkcia ovčieho mäsa je nízka, s menej ako 8,6 milióna ton.
Najväčšími producentmi ovčieho mäsa sú Čína, India, Sudán, Nigéria a Pakistan. Tri
najväčšie destinácie ovčieho mäsa vo svete sú Čína, Európska únia a Spojené štáty americké,
čo predstavuje asi 60 % celkového vývozu (FAO, 2015).
Avšak parametre, ktoré určujú mieru jeho prijatia a kvality sa líšia v závislosti
od uhlu pohľadu záujmov výrobcov, obchodu, priemyslu a spotrebiteľov. Z hľadiska
priemyslu je kvalita definovaná a stanovená na základe objektívnych faktorov vzťahujúcich sa
nielen ku kvalite požadovanej spotrebiteľom, ale aj k vlastnostiam mäsa priemyselných
požiadaviek (Osório et al., 2009).
Je pravda, že existuje genetická variácia kvality mäsa medzi populáciami, a to najmä
medzi lepšími plemenami a domácimi plemenami, na čo poukazujú aj Lambe et al. (2008,
2009) ktorí zistili rozdiely (P<0,05) v pH a jemnosti mäsa medzi plemenami Texel a Scottish
black face. Zmeny v jemnosti mäsa medzi týmito genotypmi možno čiastočne vysvetliť
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rozdielom v počte svalových vlákien. Plemeno ovplyvňuje aj ďalšie parametre, ako je
napríklad chemické zloženie mäsa (Bünger et al., 2009).
Kvalita jahňacieho mäsa je závislá od mnohých faktorov vrátane kvality krmív, veku
v čase zabíjania, samotné zabíjanie, jatočná zrelosť, spracovanie a starnutie post mortem
(Sanudo, et al., 1998).
V ostatných rokoch kvalita jahňacieho mäsa získala na význame u výrobcov,
spotrebiteľov aj v priemysle (Warner et al., 2010).
Kvalita mäsa je hodnotená spotrebiteľom vizuálne. Spotrebiteľ hodnotí senzorické
vlastností a bezpečnosť (Becker, 2000).
Kvalitu je možné hodnotiť objektívnejšie prostredníctvom vlastností mäsa, ako je pH
(Weglarz, 2010), farba (Priolo et al., 2001), jemnosť a chemické zloženie (Warner et al.,
2010).
Obsah živín v mäse je považovaný za dôležitý aspekt kvality mäsa (Damez a Clerjon,
2008) a hrá podstatnú úlohu vo výžive moderných spotrebiteľov, pretože je dobrým zdrojom
hlavne bielkovín vysokej kvality (Grunert, 2006; Binnie et al., 2014).
Cieľom našej práce bolo skúmanie, porovnanie a štatistické vyhodnotenie chemického
zloženia svalov jahňacieho pliecka a stehna a korelačných vzťahov medzi živinami. Jahňa
bolo chované v extenzívnom systéme pasienkovým spôsobom.
MATERIÁL A METODIKA
Objektom skúmania boli svaly pliecka a stehna jahňaťa chovaného na farme
v podhorskej oblasti východného Slovenska.
Charakteristika farmy
Farma BAJER AGRO spol. s r. o. pôsobí v regióne Levočské vrchy v katastri obce
Bajerovce. Charakteristickými znakmi tejto krajiny je čistý vzduch, rozsiahle pastviny a lesy,
oblasť bez zásahu priemyslu a odľahlosť od frekventovanej dopravy.
V živočíšnej výrobe sa zaoberajú najmä predajom jahňacieho mäsa v živom stave na
grécky a taliansky trh ako aj pre moslimskú komunitu. Ročne sa narodí približne 720 ks
jahniat, z toho 10 % je prirodzený úhyn, 600 ks jahniat sa predá na obnovu stáda zostane asi
65 ks. Na farme sa využíva najmä extenzívny spôsob chovu.
Rozdelenie pliecka a stehna podľa jednotlivých svalov z anatomického hľadiska
Anatomický rozbor pliecka a stehna na jednotlivé svaly sme vykonali
pod odborným vedením na Katedre špeciálnej zootechniky pri Fakulte agrobiológie
a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Jednotlivé svaly boli rozdelené na 6 hmotnostne rovnaké časti, dielčie vzorky, ktoré
boli ďalej spracované na základné vzorky podľa AOAC 983.18. Z pripravených základných
vzoriek bolo z každej odobratých 50 g, ktoré predstavovali rozborovú vzorku. Rozborová
vzorka bola hneď použitá na chemickú analýzu.
Jahňacie pliecko bolo rozdelené na tieto jednotlivé svaly:
musculus deltoideus, musculus oracobrachialis, musculus anconeus, musculus pronator
teres, musculus teres minor, musculus triceps brachii, musculus subscapularis, musculus
supraspinatus, musculus biceps brachii a musculus infraspinatus.
Jahňacie stehno bolo rozdelené na nasledujúce svaly:
musculus pectineus, musculus gracilis, musculus sartorius, musculus semitendinosus,
musculus tibialis anterior, musculus biceps femoris, musculus semimembranosus, musculus
quadriceps femoris.
Opis metodického postupu chemickej analýzy
Na riešenie úloh práce sme využili chemickú analýzu Fourierovej transformácie
infračervenej (FTIR) spektroskopie.

200

Princíp metódy spočíva vo využití molekúl so špecifickým energetickým obsahom,
ktorý zodpovedá frekvenciám, pri ktorých sa otáčajú alebo vibrujú (Badr, 2012).
Vzorky jednotlivých svalov pliecka a stehna sme analyzovali na obsah bielkovín, tuku, vody,
tuku, cholesterolu, esenciálnych aminokyselín a mastných kyselín. Meranie vzoriek sme
vykonali pomocou prístroja Nicolet 6700 FTIR spektrometer (Thermo Nicolet Corp.,
Madison, WI). FTIR spektrá sme zaznamenávali skenovaním 4 cm-1 pri 4000 – 650 cm-1, t. j.
blízkej, strednej infračervenej oblasti.
Štatistické vyhodnotenie výsledkov
Výsledky, ktoré sme dosiahli meraním, uvádzame v predloženej diplomovej práci
aritmetickým priemerom – , smerodajnou odchýlkou – s, variačným koeficientom – vk
a diferenciáciou – ddif, ktoré patria medzi ukazovatele popisnej štatistiky. Rozdiel
v ukazovateli medzi plieckom a stehnom sme testovali t-testom pri hladine preukaznosti
α = 0,05.
Na testovanie vzťahu medzi dvoma premennými sme použili Pearsonov korelačný
koeficient (rxy), ktorý vyjadruje lineárny vzťah medzi dvomi číselnými údajmi súboru.
Pearsonov korelačný koeficient sa pohybuje v rozmedzí hodnôt od -1 a +1. Pozitívny ideálny
lineárny vzťah sa dosiahne hodnotou +1. Hodnota -1 vyjadruje ideálny negatívny lineárny
vzťah medzi dvoma súbormi. Hodnota korelačného vzťahu 0 znamená, že neexistuje žiadny
lineárny vzťah medzi údajmi súboru.
Vypočítaná hodnota korelačného koeficienta je interpretovaná podľa Cohen (1988).
Silu korelačného vzťahu medzi dvoma premennými sme štatisticky testovali
pri
hladine významnosti α = 0,05; α = 0,01 a α = 0,001.
Na štatistické vyhodnotenie výsledkov sledovaných ukazovateľov svalov jahňacieho
pliecka a stehna sme použili systémový program balíka SAS, verzia 8.2. Štatisticky
vyhodnotené výsledky sme spracovali formou grafov a tabuliek.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Obsah bielkovín, tuku, vody a cholesterolu vo svaloch jahňacieho pliecka a stehna
Priemerný obsah bielkovín, tuku, vody a cholesterolu vo svaloch jahňacieho pliecka
a stehna je uvedený v grafe 1 a štatistické vyhodnotenie ich obsahu a rozdielu medzi svalmi
pliecka a stehna v tabuľke 1.
Aj keď existujú rôzne systémy kŕmenia, t. j. na báze mliečnej kŕmnej zmesi, spásania
pasienkového porastu na pasienku alebo zmiešaný systém, kŕmenie jahniat
na báze
pasienkového porastu získava na význame, pretože jahňacie mäso a výrobky z neho sú
vnímané spotrebiteľmi ako prirodzenejšie, zdravšie, menej znečistené a pri jeho produkcii sú
viac rešpektované dobré životné podmienky (Hersleth et al., 2012; Vasta et al., 2012).
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g.100 g-1

Graf 1 Priemerný obsah bielkovín, tuku, vody a cholesterolu vo svaloch jahňacieho pliecka a
stehna, g.100 g-1
Tabuľka 2 Štatistické vyhodnotenie obsahu bielkovín, tuku, vody a cholesterolu
vo svaloch jahňacieho pliecka a stehna a ich rozdielu medzi svalmi pliecka a stehna
Svaly pliecka,
Svaly stehna,
n = 10
n=8
ddif,
g.100 g-1
t- test
Ukazovateľ
s
vk, %
s
vk, %
Bielkoviny
0,61
2,84
0,46
2,09
0,51
0,06–
Tuk
0,84
41,38
0,47
27,17
0,30
0,35–
Voda
1,75
2,39
0,43
0,58
0,50
0,40–
Cholesterol
0,009
18,37
0,006
12,24
0
0,83–
n – počet prípadov, s – smerodajná odchýlka, vk – variačný koeficient, ddif – diferenciácia,
–: označenie v hornom indexe vyjadruje štatistický nepreukazný rozdiel v testovanom
ukazovateli medzi svalmi pliecka a stehna (P>0,05)
Nutričné faktory majú významný vplyv na biochemické, štrukturálne a metabolické
vlastnosti svalov, na nutričnú hodnotu, senzorické vlastnosti a prijateľnosť jahňacieho mäsa
(Wood et al., 2003; Olfaz et al., 2005). Kvalitu je možné hodnotiť objektívnejšie
prostredníctvom vlastností mäsa, ako je pH (Weglarz, 2010), farba (Priolo et al., 2001),
jemnosť a chemické zloženie (Warner et al., 2010).
Priemerný obsah bielkovín vo svaloch jahňacieho pliecka v našom experimente bol
21,47 g.100 g-1 a vo svaloch jahňacieho stehna nepatrne vyšší 21,98 g.100 g-1. Rozdiel
v obsahu bielkovín medzi svalmi pliecka a stehna 0,51 g.100 g-1 nebol štatisticky preukazný
(P>0,05). Štatistickým vyhodnotením nameraných hodnôt obsahu bielkovín sme zistili ich
väčšie kolísanie vo svaloch pliecka než vo svaloch stehna (s = 0,61 g.100 g-1, resp. vk = 2,84 %
oproti s = 0,46 g.100 g-1, resp. vk = 2,09 %). Mierne nižšie hodnoty obsahu bielkovín
v jahňacom mäse namerali Abd El-aal a Suliman (2008). Nimi namerané hodnoty sa
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pohybovali v priemerných hodnotách od 20,06 do 20,80 g.100 g-1. Mierne vyššie hodnoty
obsahu bielkovín v jahňacom mäse už skôr zistili Hoke et al. (1999), a to 21,00 g.100-1. Ich
dosiahnuté hodnoty sa viac približujú priemerným hodnotám, ktoré sme dosiahli v našom
sledovaní tohto ukazovateľa vo svaloch pliecka a stehna. Podobne vyššiu priemernú hodnotu
obsahu tuku v jahňacom mäse 21,79 g.100 g-1 zaznamenali aj Martinez-Cerezo et al. (2005).
Pri tuku sme zistili vyššiu priemernú hodnotu vo svaloch jahňacieho pliecka 2,03
g.100 g-1 a mierne nižšiu jeho priemernú hodnotu 1,73 g.100 g-1 vo svaloch jahňacieho stehna.
Rozdiel v obsahu tuku medzi svalmi pliecka a stehna 0,30 g.100 g-1 nebol štatisticky
preukazný (P>0,05). Podľa výsledkov štatistického vyhodnotenia nameraných hodnôt obsahu
tuku sme zistili ich väčšie kolísanie vo svaloch pliecka v porovnaní
so svalmi
stehna (s = 0,84 g.100 g-1, resp. vk = 41,38 % oproti s = 0,47 g.100 g-1, resp. vk = 27,17 %).
Vyššie hodnoty obsahu tuku v jahňacom mäse zistili Abd El-aal a Suliman (2008). Podľa
týchto autorov obsah tuku v jahňacom mäse sa pohybuje v priemerných hodnotách od 2,41,
resp. 2,81 do 3,99, resp. 4,12 g.100 g-1, čo je vyšší obsah tuku, v porovnaní s výsledkami,
ktoré sme dosiahli pri riešení našej diplomovej práce.
Priemerný obsah vody vo svaloch jahňacieho pliecka bol 73,27 g.100 g-1 a
vo
svaloch jahňacieho stehna mierne vyšší 73,77 g.100 g-1. Rozdiel v obsahu vody medzi svalmi
pliecka a stehna 0,50 g.100 g-1 nebol štatisticky preukazný (P>0,05). Podľa výsledkov
výpočtu smerodajnej odchýlky a variačného koeficienta sme zistili, že väčšie kolísanie
nameraných hodnôt obsahu vody bolo vo svaloch pliecka než vo svaloch stehna (s = 1,75
g.100 g-1, resp. vk = 2,39 % oproti s = 0,43 g.100 g-1, resp. vk = 0,58 %). Ak porovnáme naše
výsledky získané z chemickej analýzy jahňacieho pliecka a stehna s priemernými hodnotami
obsahu vody Abd El-aal a Suliman (2008), zistíme, že sú porovnateľné s najnižšou hodnotu
obsahu vody 73,72 g.100-1, ktorú namerali a nižšie s ďalšími výsledkami, ktoré títo autori
zistili vo svojom výskume (74,56, 74,88 a 76,22 g.100-1). Martinez-Cerezo et al. (2005) zistili
obsah vody v mäse jahniat 75,23 g.100-1. Tieto jahňatá vážili 30 až 32 kg.
Z nameraných hodnôt obsahu cholesterolu vo svaloch jahňacieho pliecka a vo svaloch
stehna sme zistili rovnakú priemernú hodnotu 0,049 g.100 g-1. Rozdiel v obsahu cholesterolu
medzi svalmi pliecka a stehna nebol štatisticky preukazný (P>0,05). Podľa výsledkov
štatistického vyhodnotenia nameraných hodnôt obsahu cholesterolu sme zistili ich väčšie
kolísanie vo svaloch pliecka než vo svaloch stehna (s = 0,009 g.100 g-1, resp. vk = 18,37 %
oproti s = 0,006 g.100 g-1, resp. vk = 12,24 %). Obsah cholesterolu z potravín najmä
živočíšneho pôvodu sa stal v povedomí spotrebiteľa rizikom vo vzťahu k zdraviu. Vyšší
príjem týchto potravín znamená zvýšený príjem cholesterolu a vyššie riziko
pre
vznik ischemickej choroby srdca (Duraisamy et al., 2013). Preto zníženie obsahu cholesterolu
v mäse, ktorý je považovaný za rizikový faktor, ktorý podporuje vznik aterosklerózy, je
výzvou pre chov zvierat zameraných za produkciu mäsa. Mäso z jahniat, hlavne krížencov, je
v porovnaní s mäsom iných druhov zvierat považované
za
nízkocholesterové (Brzostowski a Tanská, 2006), čo potvrdzujú aj výsledky zaznamenané
v našom experimente. Di Memmo (2014) zistil obsah cholesterolu v musculus longissimu
dorsi u jahniat zabitých v porážkovej hmotnosti 20,4 kg 78,79 mg.100 g-1 a u jahniat zabitých
v porážkovej hmotnosti 19,6 kg 79,0 mg.100 g-1. Ich výsledky sa zhodujú s údajmi Salvatori
et al. (2004), ktorí sledovali obsah cholesterolu v rôznych svaloch (musculus
semimebranosus, musculus longissimus dorsi, musculus gluteobyceps). Hodnoty cholesterolu
vyššie uvedených autorov sú vyššie, ako sme sa stretli s výsledkami uvedenými v iných
prácach opísaných u rôznych plemien (Rowe et al., 1999; Salvatori et al., 2004).
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Korelačný vzťah medzi obsahom bielkovín, tuku, vody a cholesterolu vo svaloch
jahňacieho pliecka a stehna
Korelačný vzťah (rxy) medzi obsahom bielkovín, tuku, vody a cholesterolu
vo
svaloch jahňacieho pliecka a stehna je uvedený v tabuľke 2.
Tabuľka 2 Korelačný vzťah (rxy) medzi obsahom bielkovín, tuku, vody a cholesterolu
vo svaloch jahňacieho pliecka a stehna
Svaly pliecka
Svaly stehna
Ukazovateľ
Bielkoviny
Tuk
Voda

Tuk

Voda

Cholesterol

Tuk

Voda

Cholesterol

-0,38–

0,71+

0,34–

-0,78+

0,14–

0,53–

0,78++

0,89+++

0,18–

0,37–
0,36–

-0,81++

číselná hodnota – hodnota rxy,
+++: označenie v hornom indexe vyjadruje štatistický veľmi vysoko preukazný rozdiel medzi
dvoma premennými (P<0,001),
++: označenie v hornom indexe vyjadruje štatisticky vysoko preukazný rozdiel medzi dvoma
premennými (P<0,01),
+: označenie v hornom indexe vyjadruje štatisticky preukazný rozdiel medzi dvoma
premennými (P<0,05),
–: označenie v hornom indexe vyjadruje štatisticky nepreukazný rozdiel medzi dvoma
premennými (P>0,05)
Na základe výsledkov korelačného koeficienta bolo zistené, že existuje vzájomná
lineárna závislosť medzi základnými živinami vo svaloch jahňacieho pliecka a vo svaloch
jahňacieho stehna.
Vo svaloch pliecka sme zaznamenali vzájomný veľmi silný pozitívny lineárny vzťah
rxy = 0,71 medzi obsahom bielkovín a vody, ktorý bol štatisticky preukazný (P˂0,05).
Štatisticky vysoko preukazný (P˂0,01), resp. štatisticky veľmi vysoko preukazný (P˂0,001)
vzájomný veľmi silný pozitívny lineárny vzťah sme zistili pri svaloch pliecka medzi obsahom
tuku a vody rxy = 0,78, resp. medzi obsahom tuku a cholesterolu rxy = 0,89. Medzi obsahom
cholesterolu a vody vo svaloch pliecka sme zaznamenali vzájomný veľmi silný lineárny ale
negatívny vzťah rxy = -0,81, ktorý bol štatisticky vysoko preukazný (P˂0,01). Vzájomný
lineárny vzťah medzi obsahom bielkovín a tuku alebo medzi obsahom bielkovín
a cholesterolu nebol štatisticky potvrdený (P>0,05).
Vo svaloch stehna sme zaznamenali vzájomný veľmi silný ale negatívny lineárny
vzťah rxy = -0,78 medzi obsahom bielkovín a vody, ktorý bol štatisticky preukazný (P˂0,05).
Vzájomný lineárny vzťah medzi ostatnými sledovanými živinami vo svaloch stehna nebol
štatisticky potvrdený (P>0,05).
ZÁVER
Naša práca je aktuálna z hľadiska výskumu v oblasti bezpečnosti potravín živočíšneho
pôvodu na našich farmách. Je vypracovaná na základe aktuálneho literárneho prehľadu
a experimentálnych výsledkov, ktoré sú vyhodnotené štatistickými metódami systémovým
programom SAS.
Pre riešenie úloh na dosiahnutie cieľa práce sme si zvolili farmu chovu oviec BAJER
AGRO spol. s r. o., ktorá sa nachádza v podhorskej oblasti východného Slovenska. Na farme
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sme náhodne vybrali jahňa určené na produkciu mäsa chované pasienkovým spôsobom.
Z jatočne opracovaného tela jahňaťa sme odobrali pliecko a stehno, ktoré sme rozdelili podľa
jednotlivých svalov a jednotlivé svaly sme chemicky analyzovali.
Výsledky chemickej
analýzy jednotlivých svalov pliecka a stehna sme štatisticky vyhodnotili v programovom
systéme SAS, verzia 8.2.
Na základe dosiahnutých výsledkov sme sformulovaný nasledujúci záver:
a) Priemerný obsah bielkovín, tuku, vody a cholesterolu vo svaloch pliecka a stehna bol
porovnateľný, bez štatistickej preukaznosti rozdielov.
b) Vo svaloch pliecka bol zaznamenaný veľmi silný lineárny pozitívny vzťah, štatisticky
potvrdený, medzi obsahom bielkovín a vody, medzi obsahom tuku a vody, medzi obsahom
tuku a cholesterolu a veľmi silný lineárny negatívny vzťah, štatisticky potvrdený, medzi
obsahom cholesterolu a vody,
c) Vo svaloch stehna bol zaznamenaný veľmi silný lineárny negatívny vzťah, štatisticky
potvrdený, medzi obsahom bielkovín a tuku.
V závere možno konštatovať, že svaly z pliecka a stehna jahniat chovaných
v extenzívnom systéme pasienkovým spôsobom na farme BAJER AGRO spol. s r. o.
v podhorskej oblasti východného Slovenska sú z hľadiska obsahu živín porovnateľné.
Korelačné vzťahy sa viac prejavili medzi živinami vo svaloch pliecka ako medzi živinami vo
svaloch stehna.
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ÚČINOK SKRMOVANIA 10 % FERMENTOVANÉHO KRMIVA NA
PROFIL MASTNÝCH KYSELÍN A KVALITU TUKU PRSNEJ
SVALOVINY KURČIAT
EFFECT OF FEEDING OF 10 % PREFERMENTED FEED ON FATTY
ACID PROFILE AND QUALITY OF FAT OF CHICKEN BREAST
Martin Bartkovský, Dana Marcinčáková, Anna Reitznerová, Marek Hudák, Pavol Kovalík,
Tatiana Klempová, Milan Čertík, Slavomír Marcinčák
Abstrakt: The fatty acid composition of monogastric animals body fat is significantly
influenced by the fatty acid composition of feed. Employment of fermented cereals enriched
with polyunsaturated fatty acids into commercial feeds is therefore promising way of
increasing the content of these essential fatty acid within the animals such as broiler chicken.
The aim of this work was to analyse effect of addition of 10 % (w/w) fermented cereals
(fermented feed) into commercial broiler feed on fatty acid profile, cholesterol content and
lipid oxidative stability of chicken breast meat. The fermented feed was prepared in process of
fungal solid-state fermentation and was enriched with both gamma-linolenic acid and betacarotene. Application fermented feed into commercial feed mixture increased the amount of
gamma-linolenic, alpha linolenic and oleic acid in fat of breast muscles and n-6/n-3 ratio was
also changed. Cholesterol content and oxidative stability of fat during the storage (4 °C, 7
days) of meat was not affected by fermented feed.
Key words: biofermented feed, GLA, broilers, meat
ÚVOD
Mäso a mäsové výrobky sú považované za hlavný zdroj tuku v strave, najmä ako zdroj
nasýtených mastných kyselín, ktoré sú spájané práve s chorobami moderného života. Preto
bol v posledných rokoch zaznamenaný zvýšený záujem o metódy manipulácie zloženia
mastných kyselín (MK) v tuku mäsa produkovaných zvierat, hlavne o zvýšenie podielu
polynenasýtených mastných kyselín (PNMK) a naopak o zníženie podielu nasýtených
mastných kyselín, ako aj vylepšenie pomeru n-3/n-6 PNMK. Proces zmeny podielu MK v
tukoch mäsa sa najčastejšie vykonáva pomocou krmív s vysokým podielom PNMK (rastlinné
oleje, rybí olej a múčka), nakoľko určitá časť MK krmiva sa zabudováva do tukového tkaniva
produkovaných zvierat. Takto nepriamo cez modifikáciu kŕmnej dávky zvierat je možné
modifikovať zloženie mastných kyselín potravín (mäso, vajcia) a produkovať funkčné
potraviny. Mikrobiálne oleje bohaté na rôzne druhy biologicky aktívnych PNMK predstavujú
ľahko dostupnú alternatívu najmä rybích olejov, ktorých produkcia je v súčasnosti regulovaná
z hľadiska udržateľného rybného hospodárstva. Ich produkcia v procese klasických
submerzných fermentácií však vyžaduje niektoré podmienky, ktoré sú nevýhodou najmä z
ekonomického hľadiska. Z výživársko-krmivárskeho hľadiska je preto zaujímavá produkcia
PNMK založená na procese polosuchých kultivácií nižších vláknitých húb . Atraktívnosť
takýchto kultivácií spočíva vo využívaní ľahko dostupných substrátov na báze odpadových
produktov z poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Okrem produkcie PNMK ako sú
napr. kyselina gama-linolénová (GLA), dihomo-gama-linolénová (DGLA), arachidónová
(ARA), prítomné nižšie vláknité huby (napr. rody Cunninghamella, Mortierella,
Thamnidium) svojou fermentačnou činnosťou eliminujú činnosť antinutričných látok (Čertík.,
2013). Výsledným produktom fermentácie nižších vláknitých húb je biokrmivo s vysokým
obsahom PNMK, ktoré môže nájsť uplatnenie v živočíšnej výrobe. Vzhľadom na fakt, že tieto
mastné kyseliny môžu byť ľahšie degradovateľné v procese oxidácie (kvôli zvýšenému počtu
násobných väzieb) je nevyhnutné tento materiál prispôsobiť požiadavke vyššej stability.
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Výbornými prírodnými antioxidantmi sú karotenoidné pigmenty ako napr. beta-karotén,
zeaxantín, astaxantín, atď. V predchádzajúcich experimentoch bolo potvrdené, že niektoré
druhy nižších vláknitých húb majú okrem schopnosti produkovať PNMK aj karotenoidné
pigmenty (Klempová a i., 2013). Z týchto kmeňov bol vybraný kmeň Umbelopsis isabellina
CCF2412. Daný kmeň vykazoval vysokú mieru požadovaných produktov (GLA a betakarotén) aj v podmienkach polosuchých fermentácií (SSF).
Cieľom našej práce bolo sledovať účinok podávania fermentovaného krmiva v dávke
10 % (nahradením komerčnej kŕmnej zmesi) na jatočnú výťažnosť brojlerových kurčiat a
kvalitu produkovaného mäsa (profil mastných kyselín, oxidačnú stabilitu a rozkladné zmeny
tukovej zložky) brojlerových kurčiat.
MATERIÁL A METODIKA
Do pokusu bolo zaradených 80 ks jednodňových brojlerových kurčiat hybrida COBB
500 rozdelených do dvoch skupín po 40 ks. Kontrolná skupina (K) bola kŕmená komerčnými
kŕmnymi zmesami (KKZ) Br1, Br2, Br3 a Br4. V pokusnej skupine (BP - bioprodukt) bolo
kurčatám od 10. dňa výkrmu pridávané ku KKZ fermentované krmivo, vyprodukované
fermentáciou nižšej vláknitej huby Umbelopsis isabellina CCF2412 na kukuričnom šrote, v
dávke 10 %. BP obsahoval v priemere 3,0 g.kg-1 GLA a 3,2 mg.kg-1 beta-karoténu. O pridané
množstvo BP bola znížená dávka komerčnej kŕmnej zmesi. Počas výkrmu (38 dní) mali
kurčatá prístup ku krmivu a k vode ad libitum. Na 39. deň boli kurčatá po omráčení usmrtené,
vykrvené a jatočne opracované. Následne boli odobraté vzorky prsnej svaloviny. Vzorky boli
zabalené do polyetylénových obalov a skladované v chladničke pri 4 °C počas 7 dní. Pre
zistenie stability PNMK počas tepelného opracovania, boli vzorky svaloviny tepelne
opracované (100 °C, 20 min). Stanovenie mastných kyselín bolo vykonané podľa Čertíka a i.
(2008). Antioxidačná aktivita bola stanovená metódou vychytávania DPPH radikálu podľa
Brand-Williams (1995). Oxidácia tukov v stehennej a prsnej svalovine bola stanovená
pomocou metódy tiobarbiturového čísla (TBA) podľa Marcinčák a i. (2004).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
V pripravenom fermentovanom bioprodukte, ako aj v zmesi 10 % BP a KKZ boli
detegované všetky požadované bioaktívne látky (GLA, beta-karotén). GLA i beta-karotén boli
prítomné aj v ďalších komerčných zmesiach (BR2, BR3) s prídavkom bioproduktu, čím bol
zabezpečený ich príjem počas celého obdobia trvania experimentu. Použité komerčné krmivo
malo vysoký obsah kyseliny laurovej (C12:0; tabuľka 1). Táto stredno-reťazcová mastná
kyselina urýchľuje zvyšovanie hmotnosti zvierat avšak má negatívne účinky na samotný
metabolizmus jedinca, keďže zapríčiňuje zvyšovanie cholesterolu v sére. V rámci
experimentu boli vykonané aj analýzy mäsa zamerané na obsah mastných kyselín (najmä
PNMK) a cholesterolu. Taktiež sme sledovali vplyv tepelného opracovania (varenie, 100 °C,
20 min) na profil mastných kyselín tukov mäsa. Výsledky analýz prsnej svaloviny sú
uvedené tabuľke 2. Skrmovanie bioproduktu nemalo vplyv na obsah cholesterolu v prsnej
svalovine kurčiat. Naopak profil mastných kyselín mäsa bol ovplyvnený. V tuku prsnej
svaloviny bol zaznamenaný významný nárast GLA, kyseliny alfa-linolénovej (ALA)
a olejovej a navyše poklesol pomer n-6/n-3 MK. Tepelné opracovanie nespôsobilo pokles
GLA, ALA avšak obsah ARA bol výrazne nižší o oboch skupín. Obsah cholesterolu nebol
tepelným opracovaním ovplyvnený.
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Tabuľka 1. Profil základných mastných kyselín krmív a obsah beta-karoténu. BP – prefermentovaný
bioprodukt, KK – komerčné krmivo
Mastné kyseliny (%)
BP
KK + 10 % BP
KK
C 12:0
s
9,02
10,95
C 14:0
0,52
3,30
4,18
C 16:0
16,61
14,81
14,36
C 16:1
1,49
0,86
0,11
C 18:0
2,85
4,23
4,49
C 18:1 n-9
40,50
32,43
30,10
C 18:2 n-6
31,19
28,20
28,09
C 18:3 n-6 (GLA)
3,49
0,79
nd
C 18:3 n-3 (ALA)
0,75
2,38
2,77
beta-karotén (mg/kg)
3,20
0,52
nd
s – stopy, nd – nedetegované

Účinok fermentovaného bioproduktu skrmovaného hydine na antioxidačnú aktivitu
mäsa a rozkladné zmeny tukov mäsa (vyjadreného ako množstvo malóndialdehydu) počas
skladovania 7 dní v chladničke je uvedený v tabuľke 3. Z výsledkov vyplýva, že antioxidačná
aktivita mäsa ani množstvo rozkladných produktov oxidácie tukov v mäse nebolo
skrmovaním fermentovaného produktu v množstve 10 % ovplyvnené a oxidačná stabilita
mäsa bola porovnateľná s kontrolou.
Tabuľka 2 Profil mastných kyselín tukov prsnej svaloviny
Prsia K TO
Mastné kyseliny (%)
Prsia K
Prsia BP
C 16:0
21,62 ± 0,12
21,43 ± 0,39
22,24 ± 0,56
0,50
±
0,02
0,49
±
0,08
0,55 ± 0,07
C 16:1 n-7
9,43 ± 0,26
9,12 ± 0,66
7,51 ± 0,26
C 18:0
30,31 ± 0,53
33,45 ± 0,59
35,19 ± 0,65
C 18:1 n-9
3,88 ± 0,28
3,22 ± 0,13
3,28 ± 0,15
C 18:1 n-7
16,34 ± 0,13
15,62 ± 0,27
15,47 ± 0,17
C 18:2 n-6
0,119 ± 0,014
0,194 ± 0,003
0,137 ± 0,15
C 18:3 n-6 (GLA)
0,819 ± 0,046
1,148 ± 0,023
1,070 ± 0,15
C 18:3 n-3 (ALA)
0,487 ± 0,078
0,470 ± 0,060
0,438 ± 0,026
C 20:2 n-6
0,081 ± 0,015
0,080 ± 0,020
0,086 ± 0,018
C 20:3 n-3
1,20 ± 0,05
0,78 ± 0,05
0,67 ± 0,06
C 20:3 n-6
5,75 ± 0,03
4,84 ± 0,25
2,31 ± 0,25
C 20:4-n-6 (ARA)
0,373 ± 0,047
0,264 ± 0,014
0,249 ± 0,026
C 20:5 n-3
0,193 ± 0,010
0,162 ± 0,025
0,134 ± 0,026
C 22:5 n-3
0,655 ± 0,024
0,268 ± 0,030
0,242 ± 0,020
C 22:6 n-3
34,41 ± 0,39
34,02 ± 0,07
34,62 ± 0,40
∑ NaMK
65,72 ± 0,43
66,02 ± 0,18
65,52 ± 0,41
∑ NeMK
1,93 ± 0,07
1,97 ± 0,05
1,72 ± 0,03
∑ PNMK n-3
23,89 ± 0,19
19,17 ± 0,03
19,03 ± 0,52
∑ PNMK n-6
12,41 ± 0,38
11,24 ± 0,18
9,74 ± 0,31
n-6/n-3
6,82 ± 0,25
6,81 ± 0,45
6,35 ± 0,64
Cholesterol

Prsia BP TO
22,15 ± 0,01
0,47 ± 0,06
7,56 ± 0,06
35,23 ± 0,16
3,45 ± 0,06
14,91 ± 0,06
0,195 ± 0,007
1,058 ± 0,028
0,400 ± 0,014
0,091 ± 0,021
0,75 ± 0,01
2,95 ± 0,03
0,350 ± 0,23
0,167 ± 0,008
0,465 ± 0,013
32,43 ± 0,77
67,91 ± 0,67
1,90 ± 0,07
19,22 ± 0,17
10,75 ± 0,01
6,64 ± 0,18

NaMK- nasýtené mastné kyseliny, NeMK –nenasýtené mastné kys., PNMK- polynenasýtené mastné kyseliny, K – kontrola,
BP – bioprodukt, TO – tepelne opracované
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Tabuľka 3 Antioxidačná aktivita a rozkladné zmeny tukov mäsa prsnej svaloviny skladovanej 7 dní
v chladničke pri 4 °C.

Kontrola
Antioxidačná
aktivita (%)
MDA
(mg/kg)

BP 10 %

1. deň
43,13 ± 1,57

7. deň
34,39 ± 1,20

1. deň
43,16 ± 1,12

7. deň
33,48 ± 0,75

0,101 ± 0,016

0,129 ± 0,023

0,101 ± 0,008

0,154 ± 0,009

MDA – rozkladné zmeny tukov vyjadrené ako množstvo malóndialdehydu

ZÁVER
Skrmovanie prefermentovaného cereálneho bioproduktu v dávke 10 % pozitívne
ovplyvnilo zloženie profilu mastných kyselín v prsnej svalovine kurčiat. Výrazne sa zvýšil
podiel kyseliny γ-linolénovej, α-linolénovej a olejovej kyseliny a mierne klesol pomer n-6/n-3
PNMK v tuku prsnej svaloviny. Priaznivý obsah PNMK bol zachovaný aj po tepelnom
opracovaní svaloviny. Oxidačná stabilita mäsa pokusnej skupiny, so zvýšeným podielom
PNMK v mäse, nebola počas skladovania ovplyvnená a bola porovnateľná s kontrolou.
Výsledky potvrdzujú, že skrmovaním prefementovaného bioproduktu hydine je možné ľahko
zvýšiť podiel významných mastných kyselín a vyprodukovať tak funkčnú potravinu.
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ANALÝZA BIELKOVINOVÝCH PRÍSAD V MÄSOVÝCH
VÝROBKOCH
ANALYSIS OF PROTEINACEOUS ADDITIVES IN MEAT
PRODUCTS
Zuzana Drdolová, Jozef Golian, Marek Šnirc
Abstract: The aim of the study was analysis of animal proteins in commercial protein
ingredients. The additives are substances that are added to meat products for achieve the
common nature of the product, color, taste, smell, appearance. In animal meat protein is
relatively widely used dried blood, both pork and beef, goose and duck. In addition to
blood and its components (plasma, blood globin) were used in the protein preparations
derived from porcine and bovine hides, joints, cartilage and tendons. For determination
of the species of meat representation we used LSD Array 5.0 kit MEAT from company
Chipron. Chipron LCD Array System can twenty-four animal species in food samples.
All the samples (2) were examined for notification on the label and assessment of
adulteration by DNA microarray method. Two samples were analyzed. In one of the
tested samples was identified three contamination species. The results of the analyses
was compared with notification on the label.
Key words: blood plasma, meat products, adulteration
ÚVOD
V súčasnej dobe si sú spotrebitelia stále viac vedomí problému falšovania
potravín, požadujú jasné a spoľahlivé informácie o zložení dostupných potravín. Mäso a
produkty z neho sú vysoko ceneným zdrojom bielkovín a patria medzi potraviny,
náchylné k výskytu prípadov falšovania. Jedným z ústredných bodov falšovania v
mäsových výrobkoch je čiastočné alebo úplné nahradenie vysoko cenených druhov
mäsa lacnejším mäsom alebo prísadami (Montowska a Pośpiech, 2011). Falšovanie
mäsových výrobkov prináša ekonomické problémy ale rovnako dôležitými sú
náboženské i morálne výhrady voči niektorým druhom mäsa a jeho súčastí, ktoré sa
spotrebitelia rozhodnú vylúčiť zo stravy (Meira et al., 2017). Prísady sú látky, ktoré sa
pridávajú do mäsových výrobkov za účelom dosiahnutia typického charakteru daného
výrobku, farby, chute, vône, vzhľadu. Zo živočíšnych mäsových bielkovín sa v pomerne
veľkej miere využíva sušená krv, a to ako bravčová, tak hovädzia, husacia a kačacia.
Krv z usmrtených zvierat získaná v priemyselných bitúnkoch je používaná ako
surovina na ďalšie spracovanie v potravinárskom priemysle, má dobrú nutričnú hodnotu
a vynikajúce funkčné vlastnosti (Raeker a Johnson, 1995). Je potrebné aby bitúnky pri
získavaní krvi dodržiavali prísne hygienické postupy na zamedzenie kontaminácie,
ktorá by mohla mať vplyv na mikrobiologickú stabilitu a trvanlivosť výrobkov. Krvná
plazma získaná z nej je široko využívaná v niektorých bežných mäsových výrobkoch v
krajinách EÚ. Pripúšťa sa, že pridanie plazmy v týchto druhoch produktov zlepšuje ich
zadržiavanie vody a znižuje straty tuku (Pares et al., 2000).
Podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky 83/2016 o mäsových výrobkoch možno ako krv a krvnú plazmu na ľudskú
spotrebu použiť krv a krvnú plazmu bravčovú, husaciu alebo kačaciu krv a krvnú
plazmu, ktorú možno používať len do tepelne opracovaného mäsového výrobku, a to do
mäkkého mäsového výrobku, vareného mäsového výrobku, mäsovej polokonzervy
alebo mäsovej konzervy v množstve najviac 20 % hmot. krvi a najviac 10 % krvnej
plazmy z hmotnosti mäsového diela.
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Krvná plazma je nažltlý, mierne opaleskujúci, mierne zásaditý vodný roztok
bielkovín, organických látok a malých organických molekúl. Najviac pevných látok v
plazme pripadá na bielkoviny, ich koncentrácia je 60 až 80 g/l. Plazmatické bielkoviny
sa delia na albumíny, globuliny a fibrinogén. Najvyšší podiel predstavujú albumíny v
menšom pomere globulíny a fibrinogén (Pokorný et al., 2002). Plazma vzniká
odstredením chemicky stabilizovanej krvi. Je to kvapalina žltej farby, zakalená čo je
spôsobené rozptýlenými tukovými kvapôčkami. Použitie krvnej plazmy do mäsových
výrobkov zaisťuje stabilitu diela, výťažnosť a zvyšuje obsah bielkovín. Výhodné je, že
neobsahuje výrazné farebné zložky. Bielkoviny plazmy majú vysokú rozpustnosť, ktorá
je len málo ovplyvnená pH (Pipek 1998). Plazma je vysoko funkčným 70 %-ným
bielkovinovým koncentrátom, ktorý tvorí pevné, elastické gély. Je možné ho využiť aj
ako výborný emulgátor a zdroj bielkovín. Je vysoko rozpustný a jeho roztok má nízku
viskozitu. V údeninách vytvárajú textúru a robia ju následkom ohriatia šťavnatou. Má
veľmi výraznú chuť po hovädzom mäse (Pipek 1998). Sušenie je veľmi rozšírený
spôsob spracovania krvnej plazmy (Stiebing a Wirth 1986).
Zvýšením koncentrácie plazmových proteínov sa zvyšuje sila gélu a tiež pH.
Naopak prítomnosť chloridu sodného, fosfátov a redukčných činidiel má na silu gélu
menší vplyv (Nakarura et al., 1984). Možnosti využitia krvnej plazmy v širokom
rozmedzí pH a pri vysokých koncentráciách. Môže byť použitá priamo do látku pri
nastrekovaní šuniek. Pri zahriatí nad 65 C stúpa jej viskozita v dôsledku denaturácie
plazmových bielkovín a vytvára sa gél. Denaturácia bielkovín plazmy začína už pri
teplote 55 oC, avšak pri teplotách nižších ako 72 oC nie je možné dosiahnuť vytvorenie
pevného gélu, preto je pri tepelnom opracovaní mäsových výrobkov nutné dosiahnuť
minimálne teplotu 72 oC. Prídavok plazmy znižuje želírovaciu schopnosť a pritom sa
dosahuje vyššia hmotnosť konečného produktu. Menej želatíny vzniká pri nižších
teplotách záhrevu. Prídavok plazmy tiež znižuje viskozitu párkového diela, čo
zjednodušuje mletie a znižuje sa tiež separácia tuku a želatíny. Pri rovnakých
koncentráciách majú rôzne prídavky z obsahom plazmy podobné vplyvy na vlastnosti
párkov. Plazmu je možné používať aj do klobás (Wismer 1980).
MATERIÁL METÓDY
V našej štúdii sme analyzovali druhové zastúpenie živočíšnych bielkovín v
komerčnej bielkovinovej prísade od zvoleného výrobcu bielkovinových a koreninových
prísad zo Slovenskej republiky. Vzorky boli dodané výrobcom. Analyzované boli 2
vzorky od identického výrobcu. Identifikované živočíšne bielkoviny sme porovnali so
zložením produktu uvedeným výrobcom. V prvom kroku analýzy sme použili komerčný
kit na izoláciu DNA z potravín NucleoSpin Kit for Food aby sme dosiahli optimálnu
čistotu DNA získanej zo zakúpených výrobkov. Z vyizolovanej DNA bol s využitím
komponentov Chipron LCD Aarray Kit Meat 5.0 vytvorený PCR produkt, ktorý bol
verifikovaný pomocou gélovej elektoroforézy a následne sme v analýze pokračovali
podľa protokolu vypracovaného výrobcom Chipron LCD Aarray Kit Meat 5.0
umožňujúcim identifikáciu 24 druhov zvierat. Detekcia pomocou tohto systému je
založená na špecifických úsekoch 16S rRNA mitochondriálneho lókusu u všetkých
druhov mäsa v analyzovanej vzorke potraviny. Tmavý bod sprostredkovaný enzýmovou
reakciou je ukazovateľom pozitívnej hybridizačnej reakcie. Po farbení sa analýza
ukončí čítaním skenerom a spracovaním výsledkov pomocou softvéru poskytovaného
výrobcom. Tri čierne škvrny na čipe sa nazývajú kontrolné body (c) detegujú pozitívnu
reakciu, nachádzajú sa v ľavom a pravom hornom rohu a pravom dolnom rohu. Ak
nedôjde k zafarbeniu kontrolných bodov analýzu je potrebné opakovať.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vykonaná kontrola potvrdila, že reálne zloženie výrobkov nekorešponduje s
informáciami uvedenými výrobcom na etikete. Úlohou kontrolných orgánov je aktívne
chrániť verejné zdravie a zabezpečovať kvalitu predávaného tovaru. Z toho dôvodu sú
potrebné rýchle a presné metódy na detekciu mäsových druhov, ktorých úlohou je
kontrola kvality a zaistenie bezpečnosti potravín po celom svete (Unajak et al., 2011).
Nami získané zistenia preukázali, že prvá skúmaná vzorka s deklarovaným
zložením
koreniny a extrakty korenín, stabilizátor E 450, bravčová bielkovina
(hemoglobín), dextróza, kvasničný extrakt, sušená zelenina (cesnak), antioxidant E 316

a farbivo E 120 a iné mala súhlasné zastúpenie mäsových druhov uvedených a etikete.
Identifikovaná bola DNA Sus scrofa. Druhá skúmaná vzorka s deklarovaným zložením
bravčová bielkovina (hemoglobín), dextróza vykázala prítomnosť DNA Gallus gallus,
Anas platyrhyncos, Sus scrofa, Bos taurus. Zo zisteného zastúpenia živočíšnych druhov
boli tri kontaminačné (Gallus gallus, Anas platyrhyncos, Bos taurus). Podľa intenzity
signálu zaznamenaného pri meraní bol v zmesi majoritný obsah identifikovanej DNA
Gallus gallus, Anas platyrhyncos, Sus scrofa a minoritné zastúpenie Bos taurus.
Obr. 1 Záznam z analýzy (vzorka č. 1 vľavo, vzorka č. 2 vpravo)
Bielkovinové prísady sú možným zdrojom kontaminácie v mäsových výrobkoch
a je potrebné dbať na ich čistotu a hygienu získavania. Do mäsových výrobkov sú
bielkovinové prísady pridávané v limitovanom pomere. V súčastnosti sú k dispozícií
viaceré metódy s dostatočnou citlivosťou na identifikáciu prítomnej kontaminačnej
DNA živočíšnych druhov.
ZÁVER
Z vyhodnotených výsledkov analyzovaných vzoriek môžeme konštatovať, že i
samotné bielkovinové prísady, ktoré sú do mäsových výrobkov pridávané v
obmedzenom množstve môžu predstavovať riziko kontaminácie a z toho vyplývajúcej
možnej nezhody s informáciami na etikete uvedenými výrobcom. Ďalej môžeme
konštatovať, že sa potvrdila využiteľnosť Microarray technológie na identifikáciu
živočíšnych druhov z bielkovinových prísad.
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HISTOCHEMICKÝ PRŮKAZ KARAGENANŮ
HISTOCHEMICAL DETECTION OF CARRAGEENANS
Zdeňka Javůrková, Marie Bartlová, Radek Horák, Matej Pospiech, Ludmila Luňáková,
Hana Běhalová, Bohuslava Tremlová
Abstract: The study was focused on finding the suitably staining methods for carrageenans
and then its using for model samples testing. As the staining methods were used:
Hematoxylin-eosin, methylene blue, toluidine blue, PAS, PAS-Calleja. As the most
appropriate staining method for carrageenans has been selected PAS-Calleja method. PASCalleja staining method was then used for staining sample model. Model sample was minced
pork with addition of carrageenan in concentrations: 0.01 %, 0.1 %, 2.5 %, 5.0 %. Detection
limit of carrageenan PAS-Caleja staining method was determinated 2.5% addition.
Keywords: hydrocoloids, mikroskopy, food,
ÚVOD
Karagenany jsou extrakty z červených mořských řas (čeleď Rhodophyceae), které se
řadí mezi hydrokoloidy (Velíšek a Hajšlová, 2009). Jsou to lineární polymery složené asi
z 25.000 galaktózových derivátů s pravidelnou, ale nepřesnou strukturou (Chaplin, 2004). Je
známo minimálně osm druhů sekvencí monomerů v molekulách karagenanů, které se označují
malými písmeny řecké abecedy. V potravinářství je věnována pozornost zejména třem
převládajícím druhům, které jsou označovány jako ι-karagenan, κ-karagenan a λ-karagenan
(Velíšek a Hajšlová, 2009). Karagenany se v potravinářství využívají jako aditiva a bývají
označené kódem E407 (Weiner, 2014). Používají se jako zahušťující, gelotvorné a stabilizační
látky ke zlepšení textury sýrů, pudinků a dezertů a také jako pojiva a stabilizátory v masném
průmyslu např. u šunek a uzených mas (McHugh, 2003). Karagenany ovlivňují
mikrostrukturu masných výrobků (Aguilera and Stanley, 1999).
Karagenany lze detekovat mikroskopickými metodami, které ve své práci popisuje Farouk et
al. (2011) a Prabhu and Sebranek (1997). Dále lze karagenany detekovat chemickými
metodami, které jsou ale velice obtížné (Flint, 1990). Karagenany lze detekovat i pomocí
lektinů (Patel, 1992).
Nejjednodušším a nejčastějším histochemickým barvením je Hematoxylin-eosin (HE)
(Kiernan, 2008). Barvením metodou HE dosáhneme u polysacharidů odstínu červené, růžové
a fialové barvy (Bancroft and Cook, 2000). Další možností je barvení methylenovou modří,
kdy se karagenan zbarví tmavě modře až fialově (Flint, 1994). K průkazu polysacharidů se
nejčastěji využívá barvení PAS - Periodic acid–Schiff (Bancroft and Cook, 2000). Podstatou
PAS-reakce je oxidace polysacharidů, při které vznikají aldehydy (dialdehydy), jež reagují
s Schiffovým reagens fialově červeným zbarvením (Vacek, 1996). Dále se používá
kombinovaný barvící postup PAS-Calleja, při kterém jsou barevně zvýrazněny struktury
polysacharidů (PAS), za vznikajícího fialovo červeného zbarvení (Tremlová a Renčová,
2007).
Cílem práce bylo porovnání výsledků jednotlivých barvících postupů a jejich využitelnost pro
průkaz v modelových výrobcích.
MATERIÁL A METODIKA
Nejprve byly vyrobeny mikroskopické preparáty ze vzorků κ-, ι- a λ-karagenanů
obarvené histochemickými barveními, následně byly připraveny modelové vzorky z mletého
masa a jednotlivých karagenanů v různých koncentracích. Také z těchto vzorků byly
připraveny mikroskopické preparáty.
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V první části experimentu jsme testovali jednotlivé barvící histochemické metody. Bylo
provedeno barvení HE, barvení methylenovou a toluidinovou modří, barvení PAS a PASCalleja. Nejprve byly barveny pouze samotné vzorky karagenanů (Dera Food Technology CZ, s.r.o., Brno), z nichž byla vybrána nejvhodnější barvící metoda, která byla použita v
druhé části experimentu.
V druhé části experimentu byl smíchán karagenan v různých koncentracích s mletým
vepřovým masem a tyto modelové vzorky byl následně barveny nejvhodnější barvící
metodou. Byly připraveny modelové vzorky s přídavkem 0,01 %, 0,1 %, 2,5 % a 5 %
karagenanů.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Cílem práce bylo zjistit nejvhodnější způsob barvení karagenanů a tuto vybranou
barvící metodu použít pro průkaz karagenanů v modelových vzorcích. Byly použity vzorky
karagenanů κ, ι a λ, které byly barveny Hematoxylin-eosinem, methylenovou modří,
toluidinovou modří, barvením PAS a PAS-Calleja. Následně, na základě výsledku prvního
experimentu, bylo vybráno barvení (PAS-Calleja), jímž byl prokazován karagenan různých
koncentrací v modelovém vzorku (mleté vepřové maso).
Karagenany κ, ι a λ byly nejprve barveny přehledným barvením HE. Výsledkem barvení byly
odstíny růžové, které u ι-karagenanu byly znatelně tmavší a byla jasně pozorovatelná
hvězdicová struktura ι-karagenanu, což se shoduje s výsledky, jenž uvádí Bancroft and Cook
(2000).
Karagenany κ, ι a λ byly dále barveny methylenovou modří. Výsledkem byly odstíny
modré, které přecházely od světlé po tmavě modrou. Výsledek barvení pro jednotlivé
karagenany byl shodný. Podobné výsledky uvádí Flint (1994), když popisuje, že obarvením
methylenovou modří lze prokázat karagenan, který je tmavě modrý až fialový. Při tomto
barvení jsou vzorky propírány v destilované vodě a řadě alkoholů, při nadměrném propírání
může dojít k vymytí části molekul barviva ze vzorku, jenž může být světlejší. Při tomto
barvení docházelo k odplavování vzorků karagenanů. Jako možný důvod byla označena
methylenová modř, která mohla způsobit odplavení vzorku z podložního skla Menzel-Gläser.
Tato sklíčka byla proto při tomto barvení nahrazena sklíčky Menzel-Gläser Superfost plus,
které mají na povrchu tenkou vrstvu, která zabraňuje odplavení vzorků. Použitím tohoto typu
podložního skla byl výše uvedený problém vyřešen.
Výsledkem barvení toluidinovou modří byly tmavě modře až světle fialově zbarvené
struktury karagenanů. Výsledek byl u všech tří typů karagenanů totožný. Tyto výsledky
rovněž potvrzuje Flint (1994), která uvádí jako výsledek barvení různé odstíny modré,
purpurové a růžové. Metoda barvení toluidinovou modří je velice krátká, a proto záleží na
správném dodržení postupu, při delším ponoření do modři se jeví výsledné struktury tmavší,
pokud je vzorek ponořen po dobu kratší, než je doporučeno, mohou být výsledné struktury
světlejší. Důležitá je rovněž koncentrace karagenanu, při vyšší koncentraci mohou tyto
hydrokoloidy zachytit více molekul barviva a tím může být výsledné zbarvení více tmavé, a
naopak.
Výsledkem barvení metodou PAS byly odstíny světle až tmavě růžové, u ι karagenanu
až červené barvy. U všech typů karagenanů byla patrná trojrozměrná hvězdicovitá struktura.
Tento výsledek potvrzují Bancroft and Cook (2000), kteří uvádí jako výsledek tmavě červené
zbarvené struktury. Vacek (1996) doplňuje, že při barvení metodou PAS dochází k oxidaci
polysacharidů, při které vznikají aldehydy, jenž jsou po reakci s Schiffovým reagens
fialovočerveně zbarveny. Barvení metodou PAS rovněž odhalilo trojrozměrnou síť, v níž se
překrývají jednotlivá vlákna a to především u ι- a κ-karagenanů.
Karagenany κ, ι a λ byly také barveny metodou PAS-Calleja. Výsledkem barvení byly růžové
odstíny obarvených struktur karagenanů, což potvrzuje i Tremlová a Štarha (2002), kteří
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uvádí jako výsledek červenofialově obarvené polysacharidy. Struktury karagenanů barveny
metodou PAS-Calleja byly nejsnáze rozpoznatelné, a proto bylo subjektivně toto barvení
vybráno jako nejvhodnější a následně bylo použito ve druhé části experimentu.
Ve druhé části experimentu byla prokazována nejnižší koncentrace karagenanů, kterou je po
obarvení možno mikroskopicky prokázat v potravinovém výrobku. Použity byly opět 3 typy
vzorků karagenanů (κ-, ι-, λ-) a to v koncentracích 0,01 %, 0,1 %, 2,5 % a 5 %. Jako součást
modelového vzorku bylo zvoleno vepřové maso (mleté), do nějž byly zamíchány různý
navážky karagenanů a mixérem rozmixovány. Jako barvení byla použita metoda PAS-Calleja.
Po obarvení nebyl přídavek 0,01 % a 0,1 % karagenanů možné ve výrobku mikroskopicky
stanovit, neboť jejich koncentrace ve vzorku byla tak nízká, že se ji nepodařilo v jednotlivých
preparátech zachytit. Možnost nápravy je ve vyšetření většího množství řezů a také odebírat
vzorek z více míst modelového vzorku. Jak rovněž potvrzuje Flint (1990), který uvádí hranici
průkazu kolem 2 %. Což se potvrdilo u koncentrace 2,5 %, kdy byl karagenan velice snadno
odhalitelný. U 5 % koncentrace byl karagenan rovnoměrně rozprostřen ve velkém množství v
celém objemu modelového vzorku.
ZÁVĚR
Karagenany jsou v potravinářském průmyslu používány jako stabilizátory, želírující
a zahušťující látky. Nejčastěji se v potravinářství používají karagenany typu κ-, ι- a λ-. Jejich
hlavním úkolem je zadržovat ve výrobku vodu a takto těmto výrobkům přidat na objemu a
hlavně na vyšší ceně potraviny. Je proto důležité znát vhodné metody k prokázání použití
nepovoleného přídavku karagenanu. Tato práce byla zaměřená na průkaz karagenanů různými
barvícími metodami. Byly zpracovávány tři typy nejčastěji používanějších karagenanů, které
byly postupně barveny 5 různými metodami, a to Hematoxylin-eosinem, methylenovou
modří, toluidinovou modří, barvením PAS a PAS-Calleja. Dle výsledků byla zvolena jako
nejoptimálnější barvící metoda PAS-Calleja, při které byl karagenan obarven výraznými
růžovými odstíny a byla u něj patrná jeho struktura. Tato metoda byla poté využita pro průkaz
karagenanů v modelových vzorcích (mletém vepřovém mase). Byly vyšetřovány 4
koncentrace karagenanů: 0,01 %, 0,1 %, 2,5 %, 5 %. Karagenany o koncentracích 0,01 % a
0,1 % nebyly v modelovém vzorku prokázány, neboť v takto malé koncentraci byly velice
dobře rozptýleny. Při koncentraci 2,5 % byl jasně mikroskopicky prokázán, samozřejmý
průkaz byl také u koncentrace 5,0 %. Problematika karagenanů bude jistě v budoucnu stále
častějším jevem, a proto je důležité znát metody pro jejich odhalení. Využití histochemických
barvících metod pro mikroskopické stanovení karagenanů se prokázalo jako vhodné.
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VÝVOJ MIKROFLÓRY V ČERSTVÉM MASE DOMÁCÍCH
KOPYTNÍKŮ
FRESH MEAT MICROBIOTA OF DOMESTIC UNGULATES
Josef Kameník
Abstract: During slaughtering proces and early post-mortem bacteria colonize the surface of
carcasses. The surface microbiota decreases during the first 24 hours of chilling. This is due
to a selection of the bacterial population by the low temperature environment. The increase
the bacterial counts occurs again later in the following 3 days of the carcass storage at
temperatures around 0 °C, and bacteria multiply to level of 2-4 log cfu.cm2, the
Enterobacteriaceae counts increase by approximately 1 log. Meat spoilage can be reduced by
vacuum packaging or by modified atmosphere. In the packaged meat lactic acid bacteria
become dominant part of the microbiota with the ability to suppress competing microbes.
Keywords: vacuum packaging, modified atmosphere packaging, total viable count,
Enterobacteriaceae, lactic acid bacteria
ÚVOD
Bakterie jsou prakticky všudy přítomné a okamžitě v průběhu nebo po opracování
kolonizují povrch JUT. Zdrojem mikrobů je povrch těl (kůže a srst) zvířat, obsah trávicího
traktu, prostředí jatek včetně personálu a jím použitých nástrojů (Petruzzelli et al., 2016).
Zejména povrchové znečištění zvířat může hrát velkou roli v křížové kontaminaci masa na
jatkách. Požadavky evropského potravinového práva (Nařízení č. 853/2004 a 854/2004) proto
vymezují povinnosti provozovatelů jatek k zajištění čistoty porážených zvířat a povinnosti
úředních veterinářů k ověření této zásady. Křížová kontaminace povrchu JUT, tzn. masa,
nastává nejen přímým kontaktem se zevní plochou kůže při chybné manipulaci během
jatečného opracování, nýbrž také vzduchem, kdy na povrch JUT dosedají prachové částice
nebo kapky vody kontaminované bakteriemi ze znečištěné srsti nebo kůže (Okraszska-Lasica
et al., 2012).
S pokračujícím bouráním, porcováním či plátkováním masa se zvětšuje jeho povrch, a
tím i příležitost pro mikroorganismy k masivnější kolonizaci. Balení masa do vakua nebo
ochranné atmosféry selektuje skupiny bakterií a jejich druhy, které jsou schopné růst a množit
se i v jiném plynném prostředí, než je vzduch. Znevýhodněny jsou takto aerobní
mikroorganismy, jako je např. rod Pseudomonas, jehož zástupci se podílejí na rychlém kažení
nebaleného masa (Pipová, 2016).
Pro uchování v chlazeném stavu jsou ideální teploty 0 až -1 °C. I za těchto podmínek
ale tzv. psychrotrofní bakterie rostou a jejich metabolická aktivita způsobí v konečné fázi
zkažení masa. Přesto ale je nutné studovat vlivy, které určují rozvoj mikroorganismů na
čerstvém mase, a rozšiřovat úroveň poznání, jež pomáhá k aplikaci podmínek vedoucích
k prodlužování údržnosti. Tento článek je přehledem výsledků studií zahraničních autorů,
publikovaných v nedávné době ve vědeckých časopisech na téma mikrobiologie čerstvého
masa.
MIKROBIOLOGIE JUT
Reid s kolektivem spolupracovníků provedli v Irsku v komerčních jatkách studii na
30 hovězích JUT (Reid et al., 2017a). Během pokusu zaznamenávali povrchovou teplotu
i teplotu v hloubce masa, měřili rovněž hodnoty pH i vodní aktivity. Odběry vzorků pro
mikrobiální analýzy proběhly bezprostředně po porážce (den 0) a dále po 24, 48, 72 a
96 hodinách, a to z povrchu JUT pomocí sterilních houbiček. Autoři vyhodnocovali
následující bakteriální skupiny a druhy: celkový počet mikroorganismů mezofilních (CPMm,
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inkubace při 30 °C), celkový počet mikroorganismů psychrofilních (CPMp, inkubace při
6,5 °C/10 dní), čeleď Enterobacteriaceae, rod Pseudomonas, bakterie mléčného kvašení,
Brochothrix thermosphacta, Clostridium spp.
Výsledky mikrobiálního vyšetření uvádí tabulka 1.
Tab. 1: Výsledky mikrobiálního vyšetření (log KTJ.cm2) hovězích JUT během 96 hod post
mortem (pramen: Reid et al., 2017a)
Den
odběru

0
24
48
72
96

CPMp

CPMm

Enterobact.

Pseudomon
.

BMK

Brochotrix

Clostridium

thermsphacta

M; min-max

M; min-max

M; min-max

M; min-max

M; min-max

M; min-max

M; min-max

2,01;1,76-2,38

2,04; 1,412,39
1,53; 1,191,87
1,81; 1,281,39
2,13; 1,422,57
2,65; 1,783,53

0,04; 0-0,11

1,14; 0,232,35
1,06; 0,331,80
1,03; 0-1,22

1,42; 1,181,88
1,01; 0,991,03
1,07; 0,741,33
1,17; 0,971,54
1,26; 1,011,66

0,73; 0,421,25
0,95; 0,571,34
1,24; 0,581,34
1,72; 1,082,21
2,16; 1,412,71

1,89; 1,342,58
1,47; 1,391,55
1,55; 1,411,61
1,71; 1,491,84
2,15; 1,582,66

1,63; 1,451,80
1,83; 1,051,44
2,22; 1,222,85
2,83; 1,524,23

0,14; 0-0,27
0
0
0,55; 0-1,64

1,34; 0,352,35
1,86; 1,033,12

Pozn.: CPMp= celkový počet mikroorganismů psychrofilních; CPM m= celkový počet mikroorganismů
mezofilních; Enterobact.= čeleď Enterobacteriaceae; Pseudomon.= rod Pseudomonas; BMK=bakterie mléčného
kvašení; M=aritmetický průměr, min=minimální hodnota, max=maximální hodnota; KTJ=kolonie tvořící
jednotky.

Z tabulky je zřejmé, že hodnoty CPM i čeledě Enterobacteriaceae byly i v případě
maximálně zjištěných hodnot pod limitem určeným Nařízením Komise (ES) č. 2073/2005.
S výjimkou druhu Brochothrix thermosphacta je patrné, že během prvních 24 hodin chlazení
JUT došlo k poklesu povrchové mikroflóry. Důvodem je selekce bakteriální populace nízkou
teplotou prostředí. Později v období následujících 3 dnů skladování JUT nastal vzestup počtu
bakterií, které byly schopné růst a množit se i při teplotách okolo 0 °C. Pozoruhodná je
poměrně vysoká koncentrace buněk anaerobních klostridií, autoři však nedokázali tento nález
vysvětlit (Reid et al., 2017a).
MIKROFLÓRA VAKUOVĚ BALENÉHO MASA
Jatečně upravená těla jsou určena k dalšímu zpracování na bourarnách, kde se z nich oddělují
jednotlivé anatomické části. Tyto kusy mas ať již s kostí nebo bez kosti se distribuují
zákazníkům jako výseková masa, nebo slouží jako surovina k další úpravě na masné výrobky,
příp. masné polotovary.
Výsekové maso patří podle evropské legislativy do kategorie „čerstvé maso“. Nařízení
(ES) č. 853/2004 vymezuje čerstvé maso jako maso, včetně masa baleného vakuově nebo v
ochranné atmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlazení, zmrazení
nebo rychlého zmrazení. Podle této definice lze ovlivnit údržnost čerstvého masa pouze
dvěma způsoby, oba omezují rozvoj přítomných bakterií. Tím prvním způsobem je snížení
skladovací teploty. Pokud nemá dojít k zmražení masa, nejnižší teplotou je -1 °C, příp. -1,5
°C, protože okolo -2 °C už maso začíná mrznout. Druhým způsobem je vakuové balení nebo
použití ochranné atmosféry. I tak ale nakonec bakteriální populace dosáhne po určité době
hladiny buněk v 1 g masa (resp. na 1 cm2) 107 až 108 (pozn. vyjádřeno v logaritmech je to 7-8
log KTJ.g-1), kdy se začínají objevovat senzorické známky kažení, a maso přestává být
bezpečné (Reid et al., 2017b). Již citovaná studie Reid et al. (2017a) testovala nejen
mikrobiální stav hovězích JUT, ale také mikroflóru vakuově baleného masa. Zabaleno bylo
105 kusů hovězího masa získaného na jedné komerční bourárně v Irsku, skladování proběhlo
po dobu 6 týdnů. Bezprostředně po zabalení byla zjištěna povrchová teplota masa 3,6 °C,
v hloubce (jádro) masa potom 3,8 °C. Po 2-3 týdnech skladování se teplota masa ustálila na –
220

0,6 °C, při kolísání teploty vzduchu v chladírně 1 °C až -2,3 °C. Výsledky mikrobiální
analýzy ukazuje tabulka č. 2.
Tab.2: Vývoj mikroflóry na vakuově baleném hovězím mase během skladování po dobu 6
týdnů při teplotě 1 až – 2,3 °C (hodnoty jsou v log KTJ.cm2, horní hodnota představuje
aritmetický průměr, spodní je rozsah minimální a maximální hodnoty; pramen: Reid et al.,
2017a)
Týden
G (hod)
0
1
2
3
4
5
6
2,46
3,05
4,03
4,97
5,43
6,51
6,52
75,2
CPMp
CPMm
Enterob.
Pseudom.
BMK
Br.
therm.
Clostrid.

1,26-3,63
2,47
1,40-3,51
ND
ND
2,12
0,76-3,22
1,79
1,26-2,55
1,09
0-1,69

2,33-3,46
3,11
2,29-3,68
ND
ND
2,76
1,62-3,70
2,25
1,35-3,37
1,82
1,13-2,34

3,35-4,42
3,90
3,11-4,46
-0,21
-0,7-0,08
3,62
2,76-4,15
3,72
3,15-4,42
2,64
1,91-3,10

4,28-5,56
4,91
4,42-5,75
-0,06
-0,4-0,36
3,51
3,08-4,25
4,68
4,19-5,60
3,80
2,88-4,74

4,50-6,28
5,33
4,49-6,65
0,10
-0,5-0,77
4,02
3,09-4,51
5,14
4,30-6,44
4,14
3,25-5,55

6,14-6,70
6,39
5,58-6,91
2,13
0,96-3,07
4,65
4,35-4,81
6,70
5,42-8,03
4,68
3,94-5,12

6,16-6,79
6,74
5,77-7,49
1,75
0,58-3,20
4,42
4,17-4,79
6,23
5,56-6,86
4,76
3,77-5,29

71,5
174,5
132,6
68,8
83,2

1,55
2,41
3,58
4,87
5,14
6,36
6,11
67,0
1,27-1,99 1,58-3,28 2,66-4,66 4,33-5,71 4,27-6,48 5,43-6,96 5,69-6,89
Pozn.: CPMp= celkový počet mikroorganismů psychrofilních; CPM m= celkový počet mikroorganismů
mezofilních; Enterob.= čeleď Enterobacteriaceae; Pseudomon.= rod Pseudomonas; BMK=bakterie mléčného
kvašení; Br. therm.= Brochothrix thermosphacta; Clostrid.=rod Clostridium; G=generační doba (v hodinách)

Přes skladovací teplotu okolo 0 °C došlo během šestitýdenního skladování k nárůstu všech
skupin bakterií. V případě CPM to bylo o 4 logaritmické rády, kdy z počáteční populace 400500 KTJ.cm2 se bakteriální koncentrace zvýšila na hodnoty kolem 5-6 milionů buněk/cm2.
Výrazný podíl na mikroflóře vakuově baleného hovězího měly bakterie mléčného kvašení
(BMK) a rod Clostridium. V případě obou těchto bakteriálních skupin byla zaznamenána
nejkratší generační doba, tj. čas, kdy dojde k zdvojnásobení počtu buněk (Reid et al., 2017a).
Naproti tomu čeleď Enterobacteriaceae představovala jen nepatrný podíl na mikroflóře
baleného masa, což svědčilo o dobré hygieně zpracování. Na konci pokusu byla populace
zástupců této čeledě na hodnotě okolo 100 KTJ.cm2, přestože v prvních dnech analýz se
kolonie nepodařilo vůbec prokázat. Generační doba čeledě Enterobacteriaceae byla nejdelší
ze všech sledovaných mikrobiálních skupin a dosáhla téměř 175 hodin (tab. 2).
Růst druhu Br. thermosphacta na baleném mase záleží z velké části na přítomnosti
zbytkového kyslíku (Remenant et al., 2015). V jeho přítomnosti se Br. thermosphacta stává
dominantním původcem kažení, za anerobních podmínek tuto bakterii přerostou kmeny rodu
Lactobacillus (zástupce BMK). Kontrolu růstu Br. thermosphacta na vakuově baleném mase
tak lze zajistit hlídáním množství zbytkového kyslíku, konkrétně použitím folie s dostatečně
vysokými bariérovými vlastnostmi, dostatečně výkonnou vývěvou balicího stroje a
neporušeností svárů fólie po zabalení produktu.
MIKROFLÓRA MASA V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE
Údržnost čerstvého masa baleného v modifikované atmosféře je v porovnání s vakuovým
balením kratší a pohybuje se v řádech dní, eventuálně několika málo týdnů (zpravidla
maximálně 2 týdny). Důvodem je rychlý růst povrchové mikroflóry, která dosahuje populace
7-8 log KTJ.cm2 ještě během doby použitelnosti. Důkazy o tom poskytla Säde se svými
spolupracovníky z helsinské univerzity. Ve své studii testovali plátky hovězí plece balené
v atmosféře O2/CO2/70%/30% (2-3 plátky masa v 1 balení; hmotnost 400 g). Maso bylo
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skladováno při 6 °C. Celkem bylo mikrobiálně analyzováno 6 šarží po 3 balení, tj. celkem 18
balení. Odběr vzorků s následným bakteriologickým rozborem nastal za 2 dny po zabalení
(odběr A; n=6), dále potom za 8-10 dní po zabalení (odběr B; n=6), oba odběry byly v režimu
vzorků v rámci doby spotřeby. Třetí odběr se uskutečnil za 10-12 dní po zabalení (odběr C;
n=6), to již balení masa prošla datem použitelnosti a byla 2 dny po lhůtě „spotřebujte do“.
Autoři studie se zaměřili na bakteriální skupiny s největším podílem na kažení baleného masa.
Výsledky jsou znázorněné v tabulce 3.
Tab. 3: Hladiny bakteriálních skupin v hovězím mase baleném v ochranné atmosféře
(O2/CO2: 70%/30%) a analyzovaných po 2, 8-10 a 10-12 dnech po zabalení (hodnoty
vyjádřené v log KTJ-g-1 jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka; pramen: Säde et al.,
2017)
Bakteriální
skupina
CPM
Brochothrix spp.
Enterobacteriaceae
BMK

A
3,98±0,64
2,72±0,58
1,92±0,92
4,43±1,35

doba odběru vzorků
B
7,94±0,44
6,55±0,71
5,74±0,41
8,39±0,69

C
8,02±0,63
6,19±1,66
5,20±1,40
8,48±0,36

Pozn.: A=odběr za 2 dny po zabalení; B=odběr za 8-10 dní po zabalení; C=odběr za 10-12 dní po zabalení (2
dny po uplynutí doby použitelnosti); CPM= celkový počet mikroorganismů; BMK=bakterie mléčného kvašení

Hlavní podíl na mikroflóře baleného hovězího masa v ochranné atmosféře držely po celou
dobu analýzy BMK. Dominovali zástupci rodů Carnobacterium, Leuconostoc a Lactococcus.
Při senzorické analýze vzorků mas (odběry B a C) bylo detekováno máselné aroma, které
bývá uváděné ve spojitosti se známkami kažení baleného masa v důsledku vysokého růstu
BMK (Säde et al., 2017). Významný podíl v přítomné mikroflóře měli také zástupci rodu
Brochothrix.
Lucquin et al. (2012) provedli analýzu vzorků plátků hovězího libového masa – carpaccia. Ze
60 vzorků z maloobchodní sítě (balené vakuově nebo v ochranné atmosféře) bylo získáno 214
izolátů BMK. Z 66 % vzorků byl izolován Lactobacillus sakei, z 62 % Leuconostoc
mesenteroides, následován Leuconostoc carnosum (55 %). Kromě těchto tří zástupců se
podařilo prokázat ještě 6 dalších druhů, které tvořily minoritní podíl na mikroflóře BMK,
konkrétně Lb. fuchuensis (25 %), Carnobacterium divergens (22 %), Leuc. gasicomitatum (16
%), Lb. curvatus (10 %), Leuc. gelidum (8 %) a Weissella viridescens (1,6 %).
Jmenovaní autoři prokázali, že vakuové balení je vysoce selektivní směrem k BMK, zatímco
ochranná atmosféra je méně diskriminační a dovoluje růst původcům kažení masa mimo
BMK, jako je Brochothrix thermosphacta, Serratia spp. (pozn. tento rod patří do čeledě
Enterobacteriaceae) a Pseudomonas spp. (Lucquin et al., 2012).
ZÁVĚR
Bezprostředně po poražení a jatečném opracování zvířat dochází ke křížové kontaminaci
povrchu jatečně upravených těl. I přes zajištění zásad správné výrobní/hygienické praxe se
populace indikátorových bakterií pohybuje u CPM okolo 2-3 log KTJ.cm2 a 1-2 log KTJ.cm2
v případě čeledě Enterobacteriaceae. Následným opracováním masa na bourárnách se úroveň
kontaminace dále zvyšuje. Bakterie na mase jsou schopné se množit i při chladírenských
teplotách okolo 0 °C, výše teploty při skladování hraje klíčovou roli v údržnosti masa.
Rychlost kažení masa lze zpomalit balením do vakua, příp. s použitím ochranné atmosféry.
V baleném mase získávají převahu BMK, které mají schopnost potlačit konkurenční mikroby.
BMK jsou prakticky všudypřítomné, jejich výskytu na povrchu baleného masa nelze zabránit.
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HODNOTENIE KVALITY MALOKARPATSKEJ A NITRAN SALÁMY
QUALITY ASSESSMENT OF MALOKARPAT AND NITRAN SALAMI
Miroslav Kročko, Margita Čanigová, Viera Ducková, Vladimíra Kňazovická, Zuzana
Remeňová, Lenka Trembecká, Peter Haščík, Marek Bobko
Abstrakt: The work deals with the evaluation of the quality of fermented salami Nitran and
Malokarpat after ripening stage. The parameters moisture, content of fat, salt and proteins
were determined by NIR spectroscopy method. Values ratio of fat/protein and water/protein
were determined by calculation. Also, the value of water activity was evaluated. In
comparison, it was found that, in not one case did not exceed the limits of requirements. The
ratio of fat/protein and content of salt were lower by 0.50 %. Based on this quality
assessment, it can be concluded that the products Nitran salami and salami Malokarpat meet
the quality requirements for these type of products.
Keywords: dry cured salami, quality assessment,
ÚVOD
Trvanlivé tepelne neopracované mäsové výrobky (TTNMV) predstavujú celosvetovo
veľmi obľúbenú a rôznorodú skupinu mäsových výrobkov. Tieto výrobky sa nevystavujú
tepelnému ošetreniu pri výrobe ani pred spotrebou a tento fakt im zabezpečuje špecifické
senzorické vlastnosti, ktoré sa považujú za veľmi cenné. Na druhej strane predstavujú zvýšené
nároky pri výrobe nielen z technologického ale aj z hygienického hľadiska (Steinhaser 1995).
Cieľom práce bolo zhodnotiť kvalitu Malokarpatskej salámy a Nitran salámy
vyrobených u vybraného výrobcu v priebehu šesť mesačného sledovania. Kvalitu týchto
výrobkov stanoviť po fáze ich zrenia a skladovania na základe hodnôt obsahu vody, tuku,
bielkovín, soli, aktivity vody, pomeru vody : bielkoviny a pomeru tuku : bielkovina. Výsledky
porovnať s platnou legislatívou. Výroba TTNMV sa považuje za jednu z najnáročnejších v
spracovaní mäsa. Kľúčovým krokom pre kvalitatívny finálny výrobok je vyber suroviny
(nemožno použiť mäso typu PSE alebo DFD), mletie a miešanie diela, plnenie a samotné
zrenie, pri ktorom sa uplatňuje tzv. prekážkový efekt. Najmä v poslednej etape zrenia treba
eliminovať nežiaducu mikroflóru a vytvoriť priaznivé podmienky pre existenciu mliečnych
baktérií zabezpečujúcich priaznivý fermentačný proces (Toldrá, 2002) .
MATERIÁL A METÓDY
V práci sa hodnotili vybrané fyzikálno-chemické ukazovatele v náhodne odobratých
vzorkách Malokarpatskej a Nitran salámy u vybraného výrobcu. Analýzy sa vykonávali v
pravidelných intervaloch minimálne dva krát týždenne počas šiestich mesiacov. Každý
mesiac sa odobralo minimálne 10 vzoriek. Vzorky sa odoberali po dobe zrenia, čase pred
expedíciou z výroby. Vo vzorkách sa sledovali nasledovné chemické ukazovatele: obsah
vody, obsah soli, obsah tuku a obsah bielkovín. Tieto analýzy sa vykonali pomocou FT NIR
spektroskopie. Hodnota aktivity vody sa stanovila prístrojom Novasina LabMASTER.
Vzorky sa rovnako ako pri stanovení chemických ukazovateľov zhomogenizovali a vložili do
misiek, ktoré sú súčasťou prístroja. Približne po 30 až 45 minútach merania sa zistila hodnota
aktivity vody.
Hodnoty pomeru obsahu vody k obsahu bielkovinám (v/b) a pomeru obsahu tuku k obsahu
bielkovinám (t/b) sa stanovili výpočtom.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zistilo sa, že priemerné hodnoty obsahu vody sa vo vzorkách Nitran salámy
pohybovali od 29,91 % do 32,93 a v Malokarpatskej saláme v rozpätí od 31,65 do 33,62.
Vynos (č. 1895/2004-100) neuvádza maximálny limit percentuálneho obsahu vody, ale pri
porovnaní hodnôt obsahu vody v Malokarpatskej saláme a salámy Nitran, ktoré sú uvedené
v tabuľke 1 a 2, je hodnota obsahu vody v Malokarpatskej saláme vyššia takmer o jedno
percento. Vysoký obsah vody v priebehu zrenia v trvanlivých tepelne neopracovaných
mäsových výrobkoch môže vplývať na obalový materiál, ktorý sa počas zrenia a sušenia
nedokáže pravidelne zmršťovať a to môže v neskoršej fáze zrenia viesť k mäkkej konzistencii
a prepadnutiu výrobku (Kameník., 2012).
Tab. 1 Fyzikálno-chemické hodnotenie Nitran salámy

1. mesiac
2. mesiac
3. mesiac
4. mesiac
5. mesiac
6. mesiac
Priemer

Voda
%
30,96
30,82
30,18
29,91
32,93
31,31
31,02

Soľ
%
3,60
3,61
3,66
3,29
3,47
3,26
3,48

Tuk
%
46,46
46,40
47,15
47,24
43,90
45,71
46,14

Bielkoviny
%
18,98
18,44
18,64
19,26
18,95
19,49
18,96

aw
0,90
0,89
0,89
0,88
0,90
0,89
0,89

Tab. 2 Fyzikálno-chemické hodnotenie Malokarpatskej salámy

1. mesiac
2. mesiac
3. mesiac
4. mesiac
5. mesiac
6. mesiac
Priemer

Voda
%
33,62
31,73
33,06
33,46
33,24
31,65
32,79

Soľ
%
3,78
3,62
3,40
3,46
3,36
3,48
3,52

Tuk
%
43,49
46,37
45,74
44,59
46,12
47,81
45,69

Bielkoviny
%
19,12
18,39
17,95
18,64
17,40
17,22
18,12

aw
0,90
0,90
0,90
0,90
0,91
0,89
0,90

Obsah soli vo vzorkách salámy Nitran v jednotlivých mesiacoch kolísal od 3,26 % do
3,66 % a v Malokarpatskej saláme kolísal v rozpätí od 3,36 % do 3,78 %. Výsledky sú
v súlade so zisteniami Kameníka (2012), ktorý udáva množstvo soli v tomto type výrobku na
úrovni 3,2 % – 4,5 %. Výrazné zníženie alebo zvyšovanie množstva soli nemusí priaznivo
ovplyvňovať daný výrobok, pretože môže dôjsť k zhoršeniu chuťových vlastností,
nedostatočnému vyfarbeniu a taktiež k zníženiu väznosti vody. Vysoká hladina dusitanovej
soliacej zmesi by mohla spôsobiť, že výrobok bude silne presolený alebo nepoužiteľný
(Honikel, 2007).
V sledovaných vzorkách salámy Nitran sa hodnota tuku pohybovala na úrovni od
43,90 % do 47,24 % a vo vzorkách Malokarpatskej salámy kolísali na od 43,49 % do 47,81
%. Priemerná hodnota obsahu tuku v nami sledovaných vzorkách vyhovovala odporúčaniu
Feiner (2006), ktorý udáva množstvo tuku vo finálnych fermentovaných výrobkoch na úrovni
40 – 50 %. Z výsledkov vyplýva, že producent na výrobu salám nepoužil surovinu s vysokým
obsahom tuku.
Obsah bielkovín zistený za dané obdobie sa vo vzorkách Nitran salámy pohyboval v
rozmedzí od 18,44 % – 19,49 % a vo vzorkách Malokarpatskej salámy v rozmedzí od
17,22 % do 19,12 %.. Podľa Kameníka (2012) vyššia koncentrácia bielkovín zlepšuje
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konzistenciu a pevnosť TTNMV. V prípade, že v spojke mäsového výrobku je nízka
koncentrácia rozpustných svalových bielkovín (najmä aktínu a myozínu) má takáto sústava
nízku väznosť vody (Lagín,.2006).

Obr. 1 Hodnota pomeru voda/bielkovina zistená vo vzorkách salámy Nitran
Výnos (č. 1895/2004-100) uvádza maximálnu hodnotu pomeru vody k celkovému množstvu
bielkovín v TTNMV 3. Vo vzorkách Nitran salámy sa táto hodnota pohybovala od 1,56 do
1,76 (Obr. 1) a vo vzorkách Malokarpatskej salámy od 1,77 do 1,91 (Obr. 2). Analyzované
vzorky neprekročili hodnotu stanovenú daným vestníkom.

Obr. 2 Hodnota pomeru voda/bielkovina zistená vo vzorkách Malokarpatskej salámy
Budig a Mathauser (2007) uvádzajú, že do TTNMV sa môže pridať bielkovina vo
forme gélu (sójový izolát) alebo TVP (textúrovaný rastlinný proteín). TVP sa maceruje vo
vode v pomere 1:3 (1 diel TVP a 3 diely vody). Sójové koncentráty sú ekonomicky
výhodným zdrojom bielkovín oproti izolátom, ale nevytvárajú elastické gély.
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Obr. 3 Hodnota pomeru tuk/bielkovina zistená vo vzorkách salámy Nitran
Vynos (č. 1895/2004-100) uvádza, že hodnota pomeru množstva tuku k množstvu celkových
bielkovín môže byť najviac 3,0. Vo vzorkách Nitran salámy táto hodnota kolísala od 2,36 do
2,55 a vo vzorkách Malokarpatskej salámy od 2,33 do 2,78. Podľa Olivares et al. (2011) vyšší
podiel tuku môže mať vplyv na konzistenciu výrobku a na jeho farbu. Čim viac tuku obsahujú
TTNMV, tým je konzistencia mäkšia. Taktiež čím je vyšší obsah tuku v TTNMV, tým je
tento výrobok svetlejší. Na druhej strane tuk priaznivo ovplyvňuje chuť finálneho výrobku a
výrobky s vyšším obsahom tuku sa vyznačujú aj vyššou senzorickou kvalitou.

Obr. 4 Hodnota pomeru tuk/bielkovina zistená vo vzorkách Malokarpatskej salámy
Schnäckel et al. (2003) uvádzajú, že hodnota aw sa považuje za veľmi dôležitý indikátor
trvanlivosti, ktorý je ovplyvnený prídavkom soli, fermentáciou, procesom sušenia a
prekročenie tejto hodnoty môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu TTNMV. Vynos
(č. 1895/2004-100) stanovuje maximálnu hodnotu aktivity vody u TTNMV s hodnotou pH
menej ako 5,5 na hodnotu 0,93. Zistilo sa, že namerané priemerné hodnoty aw v danom
období u oboch výrobkov vyhovovali požiadavkám vestníka.
ZÁVER
Na základe získaných výsledkov za určité obdobie, ktoré sa porovnávali s výnosom
č. 1895/2004-100 2004 možno konštatovať, že nami získané vzorky vyhovovali vo všetkých
sledovaných parametroch.
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TRADITIONAL SMOKING OF MEAT PRODUCTS
Migdał W., Migdał Ł., Zając M., Tkaczewska J., Kulawik P., Węgierska E., Walczyka M.,
Migdał A.
Food smoking is one of the oldest food preservation techniques. Since the discovery of fire,
this method has been used to preserve meat, fish, cheese and some fruits. Smoking is process
of saturating with smoke food products which have been cured or salted and dried. The
saturation with smoke ingredients may take place by the means of diffusion from the smokeair mixture, through application of liquid layer on the surface of product or through addition
of liquid smoke into the fragmented product. There following main techniques of smoking are
currently used: smoking in air and smoke environment and smoking in smoke solutions
(liquid smoke) [Kołakowski, 2012]. Smoking in air and smoke environment includes also the
traditional smoking, which takes place in traditional smoking chambers, where the smoke and
heat is generated through burning of thick pieces of deciduous tree wood, with proper
humidity. Traditional smoking is a process, performed in accordance with artistry and
knowledge of local producers, which includes drying, cold, warm and hot smoking and hot
smoking and baking, to receive pale, dark, brown, cherry etc. color, depending on centuries
old local tradition, conducted in traditional smoke chambers, in which the smoke and
temperature is generated from burning of thick deciduous tree wood, with proper humidity in
a fireplace located directly inside the chamber and above which in a certain distance is located
the smoked and processed product, hanging on the smoking sticks.
New regulations regarding the maximum limits of polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAH) have caused a huge dispute among the processors and academics, causing confusion of
the consumers. On the basis of our research and research performed by the producers, we can
report that the final effect of the smoking, thus the amount of PAH in the final product
depends on number of factors, from which the most important are:
- raw material (research suggest that raw meat contains from 0.0–0.9 µg of BaP/kg),
- type of raw material and fat content,
- type of meat product – type of sausage, its thickness and composition have influenced
both the amount of BaP and the total PAH.
- spices and food additives
- type of casing
- type of heat treatment
- smoking temperature
- drying degree
- type and construction of the smokehouse
- smoking wood – the type, hardness and humidity
- smoke generation techniques – the traditional smoking is dependent on the
atmospheric conditions
- wood burning temperature
- the sample collection method - the methods and techniques of sample collection for
PAH analysis is regulated by the Commission Regulation No 836/2011
- analysis methodology – accredited laboratories which analyze the PAH content in
food products of animal origins use different analytical methods: gas chromatography
with mass spectrophotometry or HPLC
- in case of traditional smokehouses, based on natural air flow or convection, the critical
point in reduction of PAH in the final product is the experience and skills of the
smoker, who has to control the conditions of combustion.
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MUTATION WITHIN RABBIT FABP3 (FATTY ACIDS BINDING
PROTEIN 3) INFLUENCE MEAT TRAITS PARAMETERS
Migdał Ł, Karaś I., Migdał W., Kozioł K., Kmiecik M., Otwinowska-Mindur A., Migdał A.,
Bieniek J.
Abstract: This study examined associations between single nucleotide polymorphisms
(g.134855943T>A and g.134855964C>T) within FABP3 (fatty acids binding proteins 3)
Analysis were conducted on 100 Termond White rabbits. DNA were isolated from blood and
restriction enzymes: BccI for g.134855943T>A polymorphism and MvaI for
g.134855964C>T were used for genotyping. Data for physical parameters from hind leg were
used in statistical analysis. Results showed statistical differences within g.134855943T>A
polymorphism for shear force (P = 0.0352). Preliminary studies showed that SNP within
FABP3 may influence important meat quality traits but for better understanding its influence
additional analysis must be carry on.

Easy digestibility and nutritional value of rabbit meat makes it highly recommended
for children and old people. Lipid content in rabbit meat vary – mostly depends on carcass
part as well as factors like feeding (Dalle Zotte 2002). There are reports describing different
levels of fat content in carcass parts (Pla et al. 2004). One of genes connected with fat content
is fatty acids binding protein (FABP3, H-FABP3). FABP3 belongs to FABP protein family,
consists nine proteins which transport long-chain fatty acids, reported to be associated with
meat and milk fat content (Liang et al. 2014). Present study was designed to examine
polymorphisms within rabbit FABP3 and physical parameters of Termond White rabbits
In this study we analysed data from hind leg shear force from 100 Termond White rabbits
(female:male 1:1). Animals were kept in a heated hall furnished with water supply (nipple
drinkers), lighting (14D:10N) and exhaust ventilation. Water and feed were available ad
libitum - the pelleted commercial diet contained 15% crude protein, 16.1% crude fibre and
3.5% crude fat. The rabbits were weaned at week 5 of life and slaughtered at week 12. Shear
force was measured using a TA-XT2 Texture Analyser (Stable Micro Systems) with a
Warner-Bratzler attachment and a triangular notch in the blade. Texture was analysed using a
TA-XT2 Texture Analyser (Stable Micro Systems) with a cylinder 50 mm in diameter
attached. Primers for sequencing were designed in the Primer3 program using the rabbit
FABP3 sequence from the ENSEMBL database ENSOCUG00000014608. For identified
SNPs restriction fragment length polymorphism analysis were carried on to determine
genotype frequency (for g.134855943T>A BccI and for g.134855964C>T MvaI) Analysis of
variance using the MIXED procedure in SAS was applied to analyzed traits. The following
factors were included in the analysis: genotype, sex, interaction between genotype and sex
and linear regression of litter size. The significance of differences was determined by the
Tukey–Kramer test.
Results are presented in Table 1.
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Table 1. Association between physical traits and SNPs within rabbit FABP3
Polymorphism
g.134855943T>A
g.134855964C>T
TT
TA
AA
Pvalue
CT
TT
ab
Shear
1.48
1.42
1.48
1.64a (0.1)1 1.4b (0.1)
0.03
Force
(0.11)
(0.08)
(0.05)
10.8
9.93
10.1
Hardness 10 (0.6)
9 (0.8)
0.47
(0.2)
(0.57)
(0.34)
Springin
0.53
0.54
0.53
0.54 (0.01)
0.50 (0.01) 0.25
ess
(0.01)
(0.01)
(0.01)
Cohesive
0.42
0.44
0.42(0.
0.43 (0.01)
0.42 (0.01) 0.49
ness
(0.01)
(0.01)
04)
Chevines
2.4
2.3
2.47 (0.2)
2.3 (0.1) 2 (0.3)
0.355
s
(0.18)
(0.11)

Pvalue
0.55
0.81
0.58
0.09
0.77

1

Least square means are reported with their standard errors in parenthesis
Values within the same trait and polymorphism marked by different letters differ significantly at P<0.05.

a,b

Results showed that for g.134855943T>A polymorphism significant differences between TT
and TA genotypes were found (P = 0.03). Higher values of shear force seems to decrease
quality of meat. Additional analysis must be conducted on other pure breeds to clarify effect
of FABP3 polymorphisms on meat quality traits.
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KVALITA TRADIČNÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOV V ČESKEJ
REPUBLIKE
THE QUALITY OF MEAT PRODUCTS IN CZECH REPUBLIC
Matej Pospiech, Bohuslava Tremlová, Zdeňka Javůrková, Joef Kameník, Hana Běhalová
Abstract: The article deals with respect for traditional recipes selected meat products before
and after 2011, and products with the logo of a traditional specialty guaranteed (TSG). The
results show that the quality of products is modify in the years. Traditional production is
declining. Closest to the traditional production are (TSG) and durable meat products.
Key worlds: TSG, histology, food, food microscopy
ÚVOD
Definovať tradičné české mäsové výrobky nie je jednoduché. Receptúra mäsových
výrobkov sa totiž v priebehu času mení. Dôvodov pre zmenu pôvodnej receptúry býva
väčšinou viac. V prvej rade sú to nové technologické poznatky, vývoj nových technológií
spracovania vstupných surovín, ale tiež samotnej výroby výrobkov. Zmenu v tradičných
receptúrach umožňujú a podporujú taktiež nové suroviny a potravinové prídavné látky, ktoré
môžu zlepšiť vlastnosti samotných výrobkov. Hlavný zreteľ je kladený hlavne na predĺženie
trvanlivosti mäsových výrobkov. Použitie nových surovín je však možné aj s ohľadom na
zatraktívnenie výrobku. V tomto prípade ale výrobok nie je možné považovať za tradičný.
V rámci legislatívy ČR (69/2016) majú výrobcovia stanovené kritériá pre výrobu
vybraných výrobkov. Jedná sa o základné suroviny pre výrobu a základné, do rôznej hĺbky
špecifikované, zmyslové požiadavky. Uvedené základné suroviny nie sú výčtom všetkých
surovín, ale len hlavných surovín, ktoré majú byť použité na výrobu. Nechýba ani informácia,
aké suroviny nie je možné pre ten ktorý výrobok použiť. Vo vyhláške uvedené výrobky
vychádzajú z pôvodných ČSN noriem, ktoré sa datujú už do roku 1961 (Kameník, 2013a).
Platnosť noriem bola ukončená do roku 2002 s určitými rozdielmi podľa výrobkov. Niektoré
výrobky z pôvodných noriem nevychádzajú. Jedná sa o „Vídeňské párky“ a o výrobky zo
skupiny hydinových výrobkov. Na pôvodné normy nadväzovala vyhláška 326/2001, ktorá
bola novelizovaná už zmienenou vyhláškou 69/2016. K určitej zmene kvality, vyplývajúcej
z platnej legislatívy prechodom na vyhlášku 69/2016, však došlo. Jedná sa hlavne o zmenu
charakteristiky kvality u šuniek medzi vyhláškou 326/2001 a 69/2016. Zmena sa týka
výberovej šunky, kde sú povolené zahusťovadlá karagenan a guma euchema.
Tradičné české a zároveň slovenské výrobky, u ktorých je legislatívne zakotvená presná
receptúra výroby, spadajú pod ochrannú známku EU „zaručené tradičné špeciality“ (ZTS).
Súvisiace predpisy sú nariadenia pre špekáčiky (158/2011) a Lovecký salám (160/2011).
Cieľom práce bolo porovnať zmenu kvality vybraných tradičných českých mäsových
výrobkov na základe mikroskopickej analýzy.
MATERIÁL A METODIKA
U vybraných mäsových výrobkov bola vykonaná histologická analýza za použitia techniky
parafínových rezov. Vzorky boli fixované v 10 % formaldehyde, odvodnené v autotechnikone
TP 1020 (Leica, GER) vzostupnou alkoholovou radou, s nasledujúcim presýtením xylénom
a parafínom. Zamontované parafínové bloky boli krájané na mikotóme RM 2250 (Leica,
GER) na 4 µm tenké rezy s prekrajovaním 50 µm. Z každého výrobku boli analyzované 4
čiastkové vzorky. Histologické rezy boli spracované farbeniami Hematoxilin-eozín, PASCalleja a Alizarinová červená. Časť vzoriek bola použitá z archívu Ústavu hygieny
a technológie potravín rostlinného původu.
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Vyšetrených bolo šesť výrobkov z obdobia pred a po roku 2001 a jeden výrobok označený
ako ZTS. Jednalo sa o výrobky Šunkový salám, Gothajský salám, Jemný párok, Špekáčiky,
Vysočina a Poličan.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Tabuľka č. 1 zhŕňa výsledky histologického vyšetrenia mäsových výrobkov pred a po roku
2001, to znamená pred a po nadobudnutí platnosti vyhlášky 326/2001. Výrobky boli zvolené
tak, aby zastupovali hlavné skupiny mäsových výrobkov - tepelne opracované mäsové
výrobky, šunkový salám, trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky a trvanlivé tepelne
neopracované mäsové výrobky.
Tab. č. 1 Výsledky histologického vyšetrenia
Výrobok
Rok
Zistené súčasti Použité korenie Zhoda
s platnou
legislatívou
Obdobie do platnosti vyhlášky 326/2001
Šunkový salám 1997
Čierne korenie,
Áno
Múka*
nové korenie
Gothajský
1997
Čierne korenie,
Áno
salám
nové korenie
Jemný párok
1997
Slezina
Paprika čierne
Áno
korenie,
muškátový kvet
Špekáčiky
1997
Koreniaci
Áno
Múka*
extrakt
Vysočina
1997
Čierne korenie,
Áno
nové korenie
Poličan
1997
Nové korenie,
Áno
čierne korenie,
baktérie
mliečneho
kvasenia
Obdobie platnosti vyhlášky 326/2001
Junior salám
2005
Múka, škrob
Koreniaci
Áno
extrakt
Šunkový salám 2014
Čierne korenie
Áno
Škrob
Gothaj
2014
Škrob, kostné Paprika
Nie
úlomky
Špekáčiky
2014
Škrob, koža
Muškátový
Áno
orech, čierne
korenie
Vysočina
2007
Čierne korenie,
Áno
nové korenie
Poličan
2007
Nové korenie,
Áno
čierne korenie,
baktérie
mliečneho
kvasenia
Výrobky vyrobené pod ochrannou známkou EU
Špekáčiky
2016
Škrob
Čierne korenie,
Áno
paprika, cesnak
*použitie múky vyplýva z pôvodnej ČSN normy
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Výsledky poukazujú na fakt, že v období do roku 2001, aj keď neboli platné ČSN normy,
ktoré by upravovali pôvodnú technológiu výroby a použité suroviny pre výrobu, nebolo
použitie potravinových prídavných látok veľmi rozšírené. Pokiaľ bola nejaká zložka pôvodnej
receptúry nahradená, jednalo sa najčastejšie o použitie látky, ktorú z pohľadu súčasného práva
považujeme za surovinu (Nariadenie 1333/2008). V danej dobe platná vyhláška 327/1997
nestanovovala požiadavky kvality pre jednotlivé druhy mäsových výrobkov. Technologické
požiadavky boli stanovené len pre jednotlivé skupiny výrobkov. Hlavne z tohto dôvodu ani
v jednom z v práci posudzovaných výrobkov nedošlo k porušeniu legislatívy danej doby.
Používanie múky vo výrobkoch však predstavovalo riziko pre konzumentov trpiacich
niektorou z foriem alergických reakcií na obiloviny (lepok) (Řezáčová-Lukášková, 2011).
Výsledky z obdobia po roku 2001 ukazujú vzrastajúci trend v používaní potravinových
prídavných látok do mäsových výrobkov. Použitie múky je vo väčšine prípadov nahradené
použitím škrobu. Výhodou je, že do výrobkov tým pádom nie je vnášaný zbytočný alergén.
S rozvojom nových technológií však dochádza tiež k vnášaniu ďalších surovín, ako je
v prípade Gothajského salámu použitie strojovo oddeleného mäsa (SOM). SOM ako surovina
nepredstavuje v prípade dodržania hygienických požiadaviek riziko pre spotrebiteľa, ale má
obmedzenia v jej použiteľnosti len pre niektoré druhy výrobkov. V prípade tohto výrobku tak
došlo k porušeniu platnej legislatívy. Zmeny v zložení je možné predpokladať hlavne
u tepelne opracovaných mäsových výrobkov a taktiež v základných surovinách, ako
poukazujú autori Pavlík (2013a, 2013b) a Saláková (2013a). V prípade výrobku špekáčik
označeným logom „zaručene tradičná špecialita“ bola na základe histologickej analýzy
potvrdená zhoda s nariadením 158/2001.
Trvanlivé mäsové výrobky, ako ukazuje tabuľka č. 1., si dlhodobo zachovávajú vyššiu
kvalitu, hlavne z pohľadu nepoužívania potravinových prídavných látok. Samozrejme, aj
u týchto výrobkov dochádza k zmenám v použitých surovinách (Saláková, 2013b, Kameník
2013b) a zrecích postupoch, čo môže mať dopad na kvalitu výrobku. Zaradenie týchto
výrobkov medzi „zaručene tradičné špeciality“ by mohlo viesť k štandardizácii týchto
výrobkov s ohľadom na tradičné receptúry. Bez ohľadu na to však trvanlivé mäsové výrobky
môžeme považovať za výrobky blížiace sa tradičným českým mäsovým výrobkom.
Prítomnosť fermentačných baktérií u fermentovaného výrobku Poličan poukazuje taktiež na
to, že trvanlivosť výrobkov je zabezpečená prirodzenou cestou.
ZÁVER
Kvalita mäsových výrobkov sa v priebehu rokov mení. Tradičné výrobky v tržnej sieti sú
zastúpené sporadicky hlavne z dôvodu nových technologických poznatkov a nových
používaných surovín alebo potravinových prídavných látok. Pre zachovanie tradičnej výroby
je vhodné využiť ochranných značiek národných alebo medzinárodných. Najviac sa tradičnej
výrobe blížia výrobky pod EU ochranou, takzvané „zaručene tradičné špeciality“. Ojedinele
sa môžeme stretnúť s výrobkami, u ktorých výrobca deklaruje, že boli vyrobené podľa
tradičných receptúr, prípadne podľa pôvodných ČSN noriem.
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SLEDOVANIE FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH ZMIEN V PRIEBEHU
ZRENIA MÄSA PŠTROSOV
OBSERVATION OF PHYSICO-CHEMICAL CHANGES DURING
RIPENING OF OSTRICH MEAT
Pavol Roba, Pavlína Jevinová, Peter Popelka, Beáta Koréneková
Abstract: Ostrich meat was bought from Pštrosia farma Staré. During experimental work we
analyzed samples of ostrich meat for pH value and lactic acid concentrations. Measurements
were done day after slaughter, so called zero day of experiment. Meat was refrigerated in
fridges at 2 °C and 4 °C. More experiments were done after 7 and 14 days after slaughter.
When refrigerated at 2 °C we found out statistically significant fall of lactic acid on 7th day of
experiment, but rise of pH values during ripening. On 14th day we found out statistically
significant fall of lactic in comparison with 1st day of experiment. At 4 °C statistically
significant fall of lactic acid and rise of pH values in 7th and 14th day of experiment. The
values of pH rose against 1st day of experiment. On the 14th day of experiment we
ascertained significant increase of pH levels against 7th day which was reflected sensorial.
According to this ostrich meat had the best physical and chemicals attributes when stored at
2 °C on the 7th after slaughter and at the given temperature also extended shelf-life until 14th
day.
Kľúčové slová: pštros, zrenie mäsa, kyselina mliečna, pH mäsa
ÚVOD
Nutričné a senzorické vlastnosti mäsa pštrosov
Mäso pštrosov patrí medzi tmavé mäsá, označované tiež ako červené mäso.
Charakteristické je tým, že má jemne tmavočervenú až višňovočervenú farbu, ktorá je
svetlejšia ako u mäsa hovädzieho. To je vysvetľované aj vyšším obsahom pigmentov ako aj
obsahom železa (22 – 30 µg železa.) ako uvádza Balog a Almeida Paz (2007).
Chuťové vlastnosti a štruktúra mäsa pštrosov sú podobné hovädziemu mäsu. Chuť je
relatívne variabilná. V závislosti od spôsobu prípravy a použitého korenia môže mať chuťové
vlastnosti podobné ako mäso diviny (Polawska et all., 2011). Z hľadiska dietetického je
cennou vlastnosťou mäsa pštrosov nízka energetická hodnota a veľmi nízky obsah tuku
a cholesterolu (Sales, 2002). Mäso stehnovej svaloviny pštrosa obsahuje v priemere 20,95 %
bielkovín a 2,29 % tuku. Preto je zo zdravotného hľadiska veľmi cenenou potravinou. Obsah
tuku v pštrosom mäse je v porovnaní s mäsom bravčovým trikrát nižšia (Majewska a kol.
2009). Tuk vo svalovine pštrosa obsahuje až 27 – 33 % polynenasýtených mastných kyselín
(Girolami et all., 2003).
Kyselina mliečna je základný stavebný kameň, ktorý zabezpečuje bezpečnosť potravín
a skladovateľnosť, tzv. shelf-life. Všeobecné poznatky o nízkej toxicite pre makroorganizmy
viedlo k mnohým novým využitiam tejto organickej kyseliny. Antibakteriálna schopnosť
kyseliny mliečnej je kvôli tomu, že je lipofilická. Nedisociované molekuly kyseliny
prechádzajú cez bakteriálnu bunkovú membránu. V cytoplazme bunky v prostredí s vyššími
hodnotami pH sa kyselina disociuje a vypúšťa protóny a konjuguje zásady, bázy. Tým
prerušuje protónovo hybnú silu v mikrobiálnej bunke a znemožňuje získavanie energie (Hall
a Adams, 1988). V mäse sa glykogén premení na kyselinu mliečnu glykogenolýzou.
V biológii je to veličina určujúca kyslosť alebo zásaditosť organického prostredia.
V chémii je pH definované ako záporný dekadický logaritmus aktivity oxóniových katiónov.
Mnohé kvalitatívne znaky mäsa sú závislé od pH. Všeobecne platí, že hodnoty pH v rozmedzí
od 5,4 do 5,6 sú považované za najžiadanejšie pre kulinárske využitie. Pre dostatočné
zníženie pH hodnôt je potrebné mať dostatok substrátu, v mäse je to glykogén. Glykogén sa
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rozkladá na laktát glykogenolýzou. Vzniknutá kyselina mliečna cez vodíkové ióny spôsobí
pokles pH hodnôt, čiže okyslenie. Všeobecne platí, že ak je glykogénu málo, vytvorí sa málo
kyseliny mliečnej a tým vznikajú odchýlky v mäse známe pod skratkou DFD - dark, firm, dry
– tmavé, tuhé, suché (Young et all. 2004).
MATERIÁL A METODIKA
Pštros dvojprstý (Struthio camelus) vo veku 9 mesiacov pochádzal z pštrosej farmy,
nachádzajúcej sa v obci Staré. Zabitie a vykrvenie pštrosov bolo uskutočnené priamo na
farme. Svalovina bola uložená do dvoch chladničiek s rozdielne nastavenými teplotami
chladenia a to pri 4 °C a 2 °C. Nasledujúci deň (1. deň experimentu) sme odobrali zo
svaloviny 12 vzoriek, 6 vzoriek uskladnených pri 4 °C a 6 vzoriek uskladnených pri 2 °C.
Vzorky sa analyzovali na prítomnosť kyseliny mliečnej a stanovili sme hodnoty pH. Vzorky
boli odobraté podobným postupom a následne izotachoforeticky analyzované ako
aj odmerané hodnoty pH aj na 7. deň (12 vzoriek) a 14. deň experimentu (12 vzoriek).
V tejto práci sme využili metódu elektroforetickej analýzy, ktorou sme stanovovali
kyselinu mliečnu. Kyselina mliečna sa získala z vodného extraktu mäsa. Po filtrácii a riedení
sme analyzovali na elektroforetickom prístroji EA 102. Prúd v hornej kolóne bol 250 µA,
kým v dolnej kolóne bol prúd 50 µA. V danom systéme bol použitý vodivostný detektor pri
použití nasledovného elektrolytového systému: vodiaci elektrolyt – 10 mmol HCl + ß-alanín +
0,1 % m-HEC, zakončujúci elektrolyt 5 mmol kyselina kaprónová + 5 mmol TRIS.
K zhomogenizovanému pštrosiemu mäsu (10 g) sme pridali 100 ml destilovanej vody,
dôkladne premiešali a následne prefiltrovali. Z filtrátu sme odobrali 1 ml extraktu do 10 ml
odmernej banky a doplnili po značku destilovanou vodou. Získaný roztok sme odobrali s
injekčnou striekačkou a následne sme naplnili kolónu prístroja. Meranie extraktov zo
svaloviny pštrosieho mäsa trvalo približne 20 min. Vznikol elektroforetický záznam
meraných vzoriek, ktorý bol vyhodnocovaný v analytickom počítačovom programe ITPPpro
32. Meranie pH sme uskutočnili na pH metri InoLab WTW 720 pomocou sklenenej
elektródy. Analýzy sa vykonali vo vodnom extrakte mäsa pštrosov na 1. deň (12 vzoriek), 7.
deň (12 vzoriek) a 14. deň (12 vzoriek) z oboch experimentálnych skupín uskladnených pri 4
°C a 2 °C. Získané dáta analýz boli vyhodnotené pomocou Studentovho t- testu na 3
hladinách významnosti: p≤0,05; p≤0,01;p≤0,001 ako aj pomocou korelačného koeficientu.
VÝSLEDKY
V stehennej svalovine pštrosov dvojprstých pri 2°C (Tabuľka č. 1) sme na 7. deň pokusu
zistili štatisticky významný pokles (p≤0,01) kyseliny mliečnej (0,919 ± 0,251) v priebehu
zrenia oproti 1. dňu pokusu (1,504 ± 0,143). Na 14. deň pokusu (1,179 ± 0,301) sme
pozorovali významný pokles štatistický (p≤0,05) hladín kyseliny mliečnej oproti 1. dňu
pokusu (Graf č.1).
Tabuľka 1 Zmeny kyseliny mliečnej počas zrenia pri 2°C

Kyselina
mliečna
X
sd
X max
X min

1. deň

7. deň

14. deň

1,504
0,143
1,668
1,236

0,919**
0,251
1,344
0,587

1,179*
0,301
1,545
0,803

* zaznamenaná štatistická významnosť na hladine p≤0,01; p≤0,05

x – priemerná hodnota,
sd – smerodajná odchýlka
xmax. – minimálna hodnota
xmax – maximálna hodnota
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Graf 1 Kyselina mliečna počas pokusu pri 2°C

Vo vzorkách stehennej svaloviny pštrosov dvojprstých zabitých vykrvením, na 7. deň
(6,168 ± 0,027) pokusu sme zistili signifikantný pokles (p≤0,01) hodnôt pH (Tabuľka č. 2)
počas zrenia mäsa oproti 1. dňu pokusu (6,157 ± 0,060). Na 14. deň pokusu sme zistili
štatisticky významný pokles (p≤0,05) hodnôt pH (6,120 ± 0,024) oproti 7. dňu pokusu (Graf
č. 2).
Tabuľka 2 Zmeny pH hodnôt počas zrenia mäsa pri 2°C

pH
X
sd
X max
X min

1. deň
6,157
0,060
6,220
6,060

7. deň
6,168**
0,027
6,210
6,140

14. deň
6,120*
0,024
6,160
6,090

Graf 2 pH počas zrenia pri 2°C

V stehennej svalovine pštrosov dvojprstých pri 4 °C (Tabuľka č. 3) sme na 7. deň
pokusu zistili významný pokles kyseliny mliečnej (1,102 ± 0,531) v priebehu zrenia oproti 1.
dňu pokusu (1,416 ± 0,108). Na 14. deň pokusu (1,272 ± 0,276) sme pozorovali významný
pokles hladiny kyseliny mliečnej oproti 1. dňu pokusu (Graf č. 3).
Tabuľka 3 Zmeny kyseliny mliečnej počas zrenia mäsa pri 4°C

Kyselina
mliečna
X
Sd
X max
X min

1. deň

7. deň

14. deň

1,416
0,108
1,607
1,282

1,102
0,531
1,1916
0,463

1,272
0,276
1,498
0,911
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Graf 3 Kyselina mliečna počas zrenia pri 4°C

Vo vzorkách svaloviny stehna pštrosov dvojprstých zabitých vykrvením a uschovávaných pri
4 °C, na 7. deň (6,230 ± 0,023) pokusu sme zistili vzostup hodnôt pH (Tabuľka č. 4) počas
zrenia mäsa oproti 1. dňu pokusu (6,100 ± 0,067; p≤0,05). Na 14. deň pokusu sme zistili
významný vzostup hodnôt pH (6,324 ± 0,477) oproti 7. dňu pokusu ako uvádza graf č. 4.
Tabuľka 4 Zmeny pH hodnôt počas zrenia mäsa pri 4 °C

pH
X
Sd
X max
X min

1. deň
6,100
0,067
6,220
6,040

7. deň
6,230*
0,023
6,250
6,200

14. deň
6,324
0,477
6,530
5,200

Graf 4 pH počas zrenia pri 4°C

ZÁVER
Priemerná hodnota pH pri 2 °C dosahovala 6,157 a pri 4 °C 6,100. Mäso pštrosov je
pri tejto hodnote pH ideálne pre spracovanie. Zistili sme, že nižšia teplota uskladnenia
pštrosieho mäsa (2 °C) predĺžila údržnosť mäsa a zachovala jeho finálnu kvalitu. Na druhej
strane vyššia teplota (4 °C) pri tej istej dobe uskladnenia mala už po 7. dni uskladnenia
negatívny vplyv na kvalitu a údržnosť mäsa pštrosov. Preto pri dlhšom uskladnení (nad 7 dní)
je potrebná dôsledná kontrola kvality mäsa. Na 7. deň bol zaznamenaný štatisticky významný
pokles kyseliny mliečnej, (p≤0,01) avšak podobne nárast na 14. deň pokusu pri oboch
teplotách použitých v experimente. Pri 2 °C na 7. deň pokusu vyšli najlepšie hodnoty
vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov súvisiacich s kvalitou pštrosieho mäsa.
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ZHODNOTENIE OBSAHU GLUTÉNU VO VYBRANÝCH POTRAVINÁCH
ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
EVALUATION OF GLUTEN CONTENT IN SELECTED FOODSTUFFS OF
ANIMAL ORIGIN
Marek Šnirc, Ľubomír Belej, Tomáš Fekete, Jozef Golian, Natália Cangárová
Abstract: The issue of labeling gluten-free foods in relation to gluten is regulated by a
number of domestic and European regulations. The work is aimed at assessing the gluten
content in selected food meat. The analysis was carried out using enzyme immunoassay for
the quantitative analysis gluten gliadin test Ridascreen Gliadin. Not one of the products did
not exceed gluten content 20 mg.kg-1, so they can be identified as suitable for people with
celiac disease. In this work Wilcoxon signed rank test for testing the differences between
groups of meat products was used.
Keywords: Gluten content, Ridascreen Gliadin, Foodstuffs of animal origin
ÚVOD
Precitlivenosť, hypersenzitivita alebo alergia, to sú termíny, ktoré sa používajú na
označenie klinicky nežiadúcich reakcií imunitného systému na vonkajšie podnety, ktorými sú
obyčajne antigény (alergény) prostredia (Pružinec, 2005). Potravinovú alergiu definujeme ako
nežiaducu imunologickú odpoveď na potravinu, ktorá môže byť včasného alebo
oneskoreného typu. Zaraďuje sa do skupiny takzvaných nežiaducich potravinových reakcií,
ktorých podkladom nemusí byť vždy alergia (Čierna, 2009). Potravinové alergény sú
glykoproteíny s prirodzenou antigénnou povahou, ktoré uvnímavých jedincov vyvolajú
imunologicky sprostredkovanú odpoveď. Alergény rozdeľujeme do dvoch skupín a to podľa
pôvodu na živočíšne a rastlinné alergény (Fuchs, 2012). Obilniny obsahujú bielkoviny, ktoré
sú najviac zodpovedné za alergickú reakciu. Patria sem jačmeň, pšenica, kukurica, raž, ryža,
ovos a proso. Od klasických alergických reakcií treba odlíšiť celiakiu, pri ktorej nastáva
reakcia organizmu na bielkovinu jačmeňa, pšenice a raže – glutén a gliadín (Pružinec, 2005).
Múka obsahuje mnoho bielkovín, ktoré majú pre zrno nenahraditeľnú úlohu pri jeho klíčení
a raste, na druhej strane sú však potencionálne alergény. Precitlivenosť alergika na určitú
bielkovinu môže mať charakteristické príznaky a podľa druhu bielkoviny sa dá predpovedať
aj závažnosť reakcie (Solařová, 2015). Na rozdiel od celiakie, pri alergii na lepok nedochádza
k poškodzovaniu sliznice tenkého čreva (Kohout a Pavlíčková, 2010). Potravinová alergia je
dôležitým problémom verejného zdravia, ktorý postihuje deti aj dospelých so zvyšujúcou sa
prevalenciou (Boyce et. al., 2014). Týmto ochorením trpí približne 4 % populácie. V
dospelosti sa s pravou potravinou alergiou stretneme zhruba u 3 % jedincov, u detí je toto
číslo väčšie. (Fuchs, 2013). Jedným z faktorov, ktoré môžu prispievať k vzniku a rozvoju
alergického ochorenia je genetická predispozícia. Pomerne vysoké riziko vzniku alergického
ochorenia má dieťa, ktoré má oboch rodičov alergikov (40–60 %). V prípade, že obidvaja
rodičia trpia rovnakým typom alergie, pravdepodobnosť je ešte vyššia (60–80 %). Genetická
predispozícia je síce silným, ale nie jediným faktorom, ktorý podmieňuje rozvoj ochorenia.
Dôležitá je aj včasná expozícia alergénu (Čierna, 2009). Potravinové alergény sú definované
ako špecifické zložky potravín ktoré sú rozpoznané bunkami imunitného systému a sú
schopné vyvolať špecifické imunologické reakcie (Boyce et al., 2014). Potravinová alergia na
antigény rastlinného pôvodu je častejšie u dospelých, spravidla ako následok inhalačnej
senzibilizácie, najčastejšie peľovými alergénmi. Do skupiny rastlinných potravinových
alergénov patria hlavne obilniny, strukoviny, orechy a semená, ovocie, zelenina, ale aj rôzne
koreniny (Hrubiško a Kayserová., 2003).
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Cieľom práce bolo analyzovať obsah gluténu vo vybraných potravinách živočíšneho
pôvodu z obchodnej siete v SR.
METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA
Na kvantitatívnu analýzu prolamínov v potravinách živočíšneho pôvodu sme použili
sendvičový enzýmový imunoanalytický kit RIDASCREEN Gliadin (R7001). Pri práci sme
postupovali podľa manuálu výrobcu. Ako vzorky sme použili vybrané mäkké tepelne
opracované mäsové výrobky, vybrané suché mäsové výrobky, vybrané tepelne opracované
mäsové výrobky, vybrané mäkké mäsové tepelne opracované výrobky. Vzorky boli
analyzované v štyroch odberoch počas jedného roka. Na štatistické vyhodnotenie sme použili
základnú deskriptívnu štatistiku, na testovanie rozdielov medzi jednotlivými skupinami sme
použili Wilcoxon signed rank test v programe Tanagra 1.4.50 (2012).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Tabuľka 1 Obsah gluténu vo vybraných trvanlivých mäsových výrobkoch
Aritmetický Smerodajná
Názov vzorky
CV (%)
Minimum
priemer
odchýlka
Maďarská konská
5,72
0,91
15,91
4,87
klobása
Lovecká saláma NEW
5,31
0,70
13,18
4,28

Maximum
7,24
6,25

Turistická trvanlivá
saláma
Sibír saláma

6,09

1,37

22,50

4,86

8,28

4,91

0,41

8,35

4,25

5,26

Pikok poličan saláma

7,34

0,82

11,17

6,35

8,62

Gothajská saláma

6,41

1,68

26,21

4,67

8,12

V tabuľke 1 uvádzame namerané priemerné hodnoty obsahu gluténu vo vybraných
mäsových výrobkoch v roku 2015. Tie sa pohybujú v rozmedzí 4,91 – 7,34 mg.kg-1. Najvyšší
obsah gluténu 8,62 mg.kg-1 bol nameraný u Pikok poličan salámy a najnižšia hodnota 4,25
mg.kg-1 bola zaznamenaná u Sibír salámy. V tabuľke sú uvedené aj základné variačnoštatistické ukazovatele obsahu gluténu vo vybraných trvanlivých mäsových výrobkoch.
Variačný koeficient obsahu gluténu je v rozmedzí od 8,35- 26,21 %. Keďže získané hodnoty
nevykazujú vysoké rozdiely medzi jednotlivými výrobkami, zo spotrebiteľského
a technologického hľadiska hodnotíme tento jav ako pozitívny. Ani jeden z výrobkov
nepredstavuje riziko pre pacientov trpiacich celiakiou.
V tabuľke 2 uvádzame obsah gluténu v sledovanej skupine výrobkov živočíšneho
pôvodu. Najvyššie priemerné namerané množstvo gluténu 6,60 mg.kg-1 bolo namerané pri
Csemege šunke. Z kategórie tepelne opracovaných šuniek bola najvyššia nameraná hodnota
gluténu u Šunkového nárezu pri druhom odbere, a to hodnota 8,21 mg.kg-1. Najnižšia
nameraná hodnota bola u Výberovej šunky so zeleným korením s obsahom gluténu
3,57 mg.kg-1. Analyzovaných bolo spolu 7 druhov tepelne opracovaných mäsových výrobkov.
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Tabuľka 2 Obsah gluténu vo vybraných tepelne opracovaných mäsových výrobkoch
Aritmetický Smerodajná
Názov vzorky
CV (%)
Minimum
Maximum
priemer
odchýlka
Dusená šunka okrúhla –
4,83
0,75
15,53
3,69
5,81
tepelne opracované
solené mäso, šunka
štandard
Výberová šunka so
5,61
1,52
27,10
3,57
7,84
zeleným korením
Výberová šunka
6,21
0,67
10,79
5,26
7,16
s cesnakom
Staromestská šunka
5,49
1,07
11,49
4,35
7,25
Šunkový nárez

5,60

1,55

27,68

4,17

8,21

Csemege šunka

6,60

0,46

6,97

6,13

7,31

Bravčová šunka krájaná

4,99

1,23

24,65

4,21

7,11

Tabuľka 3 Obsah gluténu vo vybraných mäkkých mäsových tepelne opracovaných výrobkoch
Názov vzorky
Maximum
Aritmetický Smerodajná
CV (%)
Minimum
priemer
odchýlka
Frankfurtské párky
6,27
1,58
25,20
4,29
8,24
Pikok pikantné párky

5,96

1,55

26,00

8,24

3,96

Viedenské minipárky

5,10

0,28

5,49

4,65

4,65

Debrecínske párky

5,66

1,34

23,67

4,27

7,16

Hodnoty uvedené v tabuľke 3 uvádzajú základné variačno-štatistické ukazovatele
obsahu gluténu vo vybraných mäkkých mäsových tepelne opracovaných výrobkoch.
Priemerný obsah gluténu sa pohybuje v rozmedzí od 5,10 – 6,27 mg.kg-1. Najvyššia hodnota
gluténu bola nameraná vo Frankfurtských párkoch. Najnižšie množstvo gluténu sme
zaznamenali u Debrecínskych párkov. Na základe výsledkov možno zhodnotiť, že obsah
gluténu v analyzovaných výrobkoch nevykazoval vysoké rozdiely medzi jednotlivými
výrobkami. Hodnoty výsledkov hodnotíme ako pozitívne z hľadiska spotrebiteľa ako aj z
hľadiska technologického, pretože to svedčí o vyrovnanosti a kvalite vstupných surovín na
výrobu mäkkých mäsových tepelne opracovaných výrobkov .
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Tabuľka 4 Obsah gluténu vo vybraných varených mäsových výrobkoch
Názov vzorky
Aritmetický
Smerodajná
CV (%) Minimum
priemer
odchýlka
Pečená mäsová sekaná
5,63
0,59
10,48
4,84
Jaternice
5,35
1,25
23,36
4,09
Jaternice, krvavničky
6,05
0,49
8,10
5,23
Údená krkovička bez
7,31
0,60
8,21
6,45
kosti
Dědečkovy masovky –
4,82
0,44
9,13
3,69
bez lepku 120 g

Maximum
6,27
7,11
6,28
8,12
5,36

Z nameraných hodnôt, ktoré sú uvedené v tabuľke 4, uvádzame priemerný obsah
gluténu vo vybraných varených mäsových výrobkoch, ktorý sa pohyboval v rozmedzí od 4,82
– 7,31 mg.kg-1. Najviac gluténu 8,12 mg.kg-1 bol zistený v Údenej krkovičke bez kosti,
najnižšia hodnota bola nameraná opäť u výrobku Dědečkovy masovky – bez lepku 120 g, a to
3,69 mg.kg-1. Na základe týchto skutočností môžeme povedať, že pri výrobe sledovaných
výrobkov boli použité kvalitné vstupné suroviny.
Na testovanie rozdielov medzi jednotlivými výrobkami v každej skupine sme použili
Wilcoxon signed rank test. Pri 95 % intervale spoľahlivosti sme nedokázali zamietnuť nulovú
hypotézu o nulovom pseudomediáne rozdielu medzi pármi vzoriek. Čiže môžeme povedať, že
medzi jednotlivými vzorkami nie je preukazný štatistický rozdiel.
ZÁVER
Z vyhodnotených výsledkov vybraných potravín živočíšneho pôvodu vyplýva, že ani
jeden z výrobkov nepresiahol hranicu obsahu gluténu 20 mg.kg-1, čím ich môžeme označiť
ako vhodné pre osoby trpiace celiakiou. Takisto neboli zistené významné štatistické rozdiely
medzi jednotlivými vzorkami v rámci testovania vybraných skupín vzoriek.
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TATÁRSKY BIFTEK A ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ
TARTAR STEAK AND HEALTH SAFETY
Peter Turek, Ivana Regecová
Abstract: Tartar steak is among the dishes prepared from raw uncooked foodstuff i.e. meat,
eggs and flavourings. In the Slovak Republic, since 2007 it is forbidden to serve customers
tartar steak in the catering facilities. The ban is discriminatory for business subjects and
consumers, as in surrounding Member States is tartar steak offered at consumers. The basic
principle to ensure the health safety of the food is the responsibility of the operator to ensure
safety raw materials and the application of good hygiene practices in the preparation of tartar
steak. The current legislation in EU and Slovakia for food safety provide clear rules to ensure
the health safety of food also from thermally not treated materials.
Keywords: tartar steak,meat, eggs,helathy of food safety,public cattering,
ÚVOD
V roku 2016 medializovaná kauza o nelegálnosti podávania pokrmu z tepelne
neopracovaného mäsa v zariadeniach spoločného stravovania – „tatárskeho bifteku“ vyvolala
nespočetné množstvo diskusii o možných zdravotných rizikách pre konzumentov. Zaujímavý
je fakt, že tento problém sa objavil cca 9 rokov od účinnosti Vyhlášky MZ SR (2007), kde
podľa dikcie tohto právneho aktu je možné podávať len pokrmy z tepelne spracovaného mäsa
a tepelne opracovaných vajec. Napriek tejto skutočnosti bol celé obdobie predmetný pokrm
v ponuke jedálnych lístkov mnohých zariadeniach spoločného stravovania a reálne sa ponúkal
spotrebiteľovi. Napriek tomu nie sú dostupné informácie o vzniku alimentárnych ochorení
u ľudí po konzumácii predmetného jedla. Zarážajúci je fakt, ktorý poukazuje na
nedodržiavanie právnych predpisov prevádzkovateľmi a skutočnosť, že zlyhala úradná
kontrola nad dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov.
Pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pripravených pokrmov z tepelne neopracovaného
mäsa a vajec je nutné plne uplatňovať právne akty EÚ (Nariadenie EPaR (ES) č. 178/2002;
852/2004; 853/2004; 854/2004; 2073/2005). Dominantnosť zodpovednosti za bezpečnosť je
akcentovaná na subjekty, ktoré spracovávajú suroviny, manipulujú s nimi a umiestňujú na
trh. Samotná príprava tepelne neopracovaných pokrmov kladie vysoké nároky na
uplatňovanie správnej hygienickej praxe, nakoľko v celom priebehu prípravy neexistuje
bezpečnostný krok na 100 % garanciu zdravotnej bezpečnosti a preto je nutné pre konzumáciu
takého pokrmu upozorniť kategóriu spotrebiteľov, pre ktorú sa neodporúča. V danom prípade
sú to deti do 5 rokov, tehotné a dojčiace ženy, seniori a konzumenti s oslabenou imunitou.
Prezentovaný príspevok autorov analyzuje zdravotné riziká a poukazuje na vlastné
mikrobiologické výsledky vyšetrenia základných surovín na prípravu tatárskeho bifteku, ako
aj mikrobiologické výsledky hotového pokrmu.
RIZIKÁ JEDNOTLIVÝCH SUROVÍN
Základnými surovinami vstupujúcimi do prípravy tepelne neopracovaného pokrmu je
hovädzie mäso, vaječný žĺtok, rastlinný olej, ochucovadlá (soľ, horčica, kečup, čierne korenie,
cibuľa, červená mletá paprika, worcester, rasca a iné).
a) Hovädzie chudé mäso bez šliach a tuku (max. 6 %), najemno pomleté alebo aj z pohľadu
prekladu z nemčiny Schabefleisch – škrabané mäso. Nemecký právny akt (Anonymus
2014) charakterizuje komerčne produkované mäso pre účely prípravy pokrmu –
tatárskeho bifteku viď tab. 1.
Medzi možné zdravotné riziká hovädzieho mäsa patrí kontaminácia parazitmi (napr.
cysticerkóza - Cysticercus bovis). Pre tehotné ženy a imunosuprimovaných jedincov je
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vážnym rizikom kontaminácia toxoplazmami - Toxoplasma gondii (Kameník et al., 2014).
Tieto riziká je nutné eliminovať zabezpečením statusu zdravého chovu a veterinárnou
prehliadkou post mortem.
Tab. 1 Požiadavky na komerčne produkované hovädzie mäso pre konzumáciu v surovom
stave (Anonymus 2014)
2.507.1.3 Schabefleisch, Beefsteakhack, Tatar
Ausgangsmaterial:
sehnen- und fettgewebsarmes Rindfleisch (1.111)
Besondere Merkmale:
zum Rohverzehr bestimmt; Schabefleisch enthält keine weiteren Zutaten; bei
„zubereitetem“ Schabefleisch (Beefsteak Tatar, Tatar, Beefsteakhack) wird
außer würzenden Zutaten nur Eigelb verwendet
Analysenwerte:
bindegewebseiweißfreies Fleischeiweiß
nicht unter 18 %
bindegewebseiweißfreies Fleischeiwei im Fleischeiweiß
histometrisch
chemisch

nicht unter 85 Vol.-%
nicht unter 90 %

Veľmi dôležitou súčasťou bezpečnosti je stav mikrobiologickej kontaminácie. Mäso
zdravých jatočných zvierat je v zásade sterilné, ale v priebehu jatočného opracovania
a manipulácie dochádza k jeho sekundárnej mikrobiologickej kontaminácii. Z pohľadu
štatistiky (EFSA 2012) hromadné bakteriálne ochorenia ľudí po konzumácii hovädzieho mäsa
predstavuje 3,3 %. Medzi dominantné mikroorganizmy ohrozujúce zdravie konzumenta
patria predovšetkým Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes,
Escherichia coli a iné. Výsledky mikrobiologického statusu hovädzej sviečkovej uvádzame
v tab. 2.
Tab. 2 Výsledky vybraných mikrobiologických parametrov hovädzieho mäsa – sviečkovej
(zdroj autori)
Hovädzia sviečková chladená 5 dní na kosti – mladý býk n-2
Miesto odberu
Tepl.
CPM
E.coli
Salmonella
(KTJ.g-1.cm2)
(KTJ.g-1.cm2)
°C
spp.
4
Viscerálna plocha 3,5
2,0.10
0
neg.
bitúnok
Jadro - bitúnok
3,5
3,2.103
0
neg.
*Viscerálna plocha – po
5,1
8,8.102
0
neg.
kuchynskej úprave
*Jadro – po kuchynskej
5,1
8,8.102
0
neg.
úprave
*Mleté mäso
13,5
5,9.103
0
neg.
*opracovanie
sviečkovej v kuchynských podmienkach pozostávajúce z orezania,
opláchnutia, osušenia kuchynskými papierovými utierkami, krájania a mletia

Základným princípom zabezpečenia zdravotnej bezpečnosti hovädzieho mäsa je
vykonávanie operácii vo vysokom stupni správnej hygienickej/výrobnej praxe stanovenej
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príslušnými právnymi predpismi. Z hľadiska vstupov na prípravu hotového pokrmu –
tatárskeho bifteku okrem mäsa sú:
b) Vaječný žĺtok, kde najväčším zdravotným nebezpečenstvom je ohrozenie salmonelami.
Základným predpokladom predchádzania nebezpečenstva z daného vstupu je skutočnosť,
že to musia byť slepačie vajcia triedy A, ktoré musia pochádzať zo schválených
chovov, spĺňať predpísané požiadavky a na prípravu pokrmu sa musia okamžite použiť po
rozbití. V našich pokusoch prípravy pokrmu boli vajcia vyšetrované na Salmonella spp.
s negatívnym výsledkom. Vážnym nebezpečenstvom je používanie vajec z nekontrolovaných
domácich chovov.
c) Ingrediencie patria medzi veľmi dôležité súčasti prípravy pokrmu, ktoré taktiež môžu
spôsobiť vznik zdravotného nebezpečenstva, predovšetkým koreniny i napriek ich
obmedzenému množstvu aplikácie.
Základnou zásadou je používanie garantovaných a čerstvých (krátko skladovaných)
ochucovadiel. V našom pokuse prípravy hotového pokrmu boli dosiahnuté mikrobiologické
výsledky, ktoré sú prezentované v tab. 3.
Tab. 3

Výsledky sledovaných mikrobiologických ukazovateľov vo finálnom pokrme
„tatársky biftek“ za rôznych podmienok skladovania (zdroj autori)
Hovädzia sviečková chladená – mladý býk n-2
Odber vzoriek
Tepl.
CPM
E.coli
Salmonella
(KTJ.g-1.cm2)
(KTJ.g-1.cm2)
°C
spp.
4
Okamžite po namiešaní
12,8
3,2.10
0
neg.
4 hod. pri chladiarenskom
3,0
2,9.104
0
neg.
skladovaní
4 hod. skladované pri
20,6
2,5.105
0
neg.
izbovej teplote
Z výsledkov vyplýva, že dlhšie skladovanie mimo chladiarenského reťazca zvýši počet
mikroorganizmov a v prípade prítomnosti patogénov môže vyvolať alimentárne ochorenie. Je
nutné mať na zreteli, že aj správne vychladené mäso (0 – 4 °C, ideálne
2 °C) sa
v procese manipulácie pri príprave pokrmu najmä mletia a miešania zohreje a preto sa musí
pokrm podávať ihneď po dohotovení. V prípade oddialeného podávania sa musí okamžite
schladiť na teplotu 0 – 4 °C.
ZÁVER
Príspevok analyzuje zdravotné riziká pri príprave pokrmu z tepelne neopracovaného mäsa
– tatárskeho bifteku. Z vykonanej analýzy a pokusu vyplýva, že pri dodržaní všetkých
zdravotných a hygienických zásad získavania a manipulácie so surovinami používanými pri
príprave pokrmu a vysokej úrovne osobnej hygieny je istotou pre výrobu bezpečného pokrmu
aj v zariadeniach spoločného stravovania, mimo citlivých kategórii spotrebiteľov uvedených
v úvode, čo potvrdzujú aj zahraničné literárne zdroje (napr. Anonymus netmons 2017).
Prvá zmienka o pomenovaní „tatársky biftek“ je z roku 1851. Najväčšiu popularitu mu
urobil francúzsky majster kuchár August Escoffier. V roku 1921 kreuje tento pokrm zo
surového, jemného, najkvalitnejšieho hovädzieho mäsa s prídavkom horčice, vaječného žĺtka
a korenín. Tatársky biftek zažíva svoj najväčší boom a bol hitom vo vyspelých európskych
krajinách v 60.tich a 70.tich rokoch minulého storočia a podáva sa v zariadeniach spoločného
stravovania dodnes.
Potešiteľným faktom je, že MZ SR pristúpilo k novelizácii právneho aktu, ktorý od roku
2007 povoľoval len prípravu pokrmov z tepelne opracovaného mäsa a vajec a tým vylúčil
tatársky biftek a iné jedlá obdobného charakteru z jedálnych lístkov. Dobre nastavené kritéria
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a zodpovednosť prevádzkovateľov opäť umožnia pre vybranú skupinu spotrebiteľov
vychutnať pokrmy z tepelne neopracovaného mäsa a vajec aj na Slovensku.
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SEKCIA 7: Bezpečnosť a kontrola potravín rastlinného pôvodu

VÝSKYT KONZERVAČNÝCH LÁTOK A VYBRANÝCH FARBÍV
V NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOCH A V CUKROVINKÁCH
OCCURRENCE OF PRESERVATIVES AND SELECTED DYES
IN NON-ALKOHOLIC DRINKS AND SWEETS
Ivana Bartalosová, Lucia Martinkovičová
Abstract: Synthetic dyes and preservatives belong to the group of food additives. The
presented data point to the presence of benzoic acid and selected synthetic dyes in view of the
possible adverse effect on children behaviour and attention. Collected data are obtained from
results of monitoring diagnostic activities of VPÚ in Bratislava in the years 2013-2016. The
research was focused on non-alcoholic drinks and sweets. Obtained informations refer to
lower tendency of paralell adding benzoic acid and synthetic dyes.
Keywords: food additives, synthetic dyes, benzoic acid, hyperactivity
ÚVOD
Farbivá a konzervačné látky patria do skupiny prídavných látok v potravinách.
Prezentované údaje poukazujú na výskyt konzervačných látok a vybraných farbív vzhľadom
na možné nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.
CIEĽ PRÁCE
Cieľom práce bolo sledovanie paralelného výskytu konzervačných látok a vybraných
druhov farbív v nealkoholických nápojoch a v cukrovinkách.
MATERIÁL A METÓDY
Stanovenie konzervačných látok a farbív spočíva v ich extrakcii z matrice vhodným
rozpúšťadlom a následnom stanovení metódou HPLC s DAD detekciou. Sledovanými
komoditami boli nealkoholické nápoje a cukrovinky. Zo skupiny konzervačných látok sa
sledovalo používanie kyseliny benzoovej (E210) a kyseliny sorbovej (E200). V rámci skupiny
farbív sa sledovali syntetické farbivá: Amarant (123), Košenilová červená A, Ponceau 4 R
(E124), Allura červená DC (E129), Azorubín (E122), Erytrozín (E127), Indigotín (E132),
Zelená S (142), Brilantná modrá FCF (E133), Patentná modrá V (E131), Brilantná čierna BN
(E151), Tatrazín (E102), Chinolínová žltá (E104), Žltá SY FCF (E110) a prírodné farbivo
kyselina karmínová (E120). Uvedené prídavné látky sa stanovujú validovanými a
akreditovanými metódami.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Syntetické farbivá používané ako prídavné látky v potravinárstve majú rôzne riziká pre
ľudské zdravie. Ukázalo sa, že niekoľko potravinárskych azo-farbív sa môže zmeniť na látky,
ktoré majú mutagénny alebo karcinogénny charakter a preto bolo ich použitie v niektorých
krajinách zakázané. EFSA v súčasnosti posudzuje bezpečnosť všetkých potravinárskych
prídavných látok, ktoré sú schválené pre použitie v EÚ, aj vrátane potravinárskych farbív. Po
zverejnení tzv. „Southamptonskej štúdie“ Southamptonskou univerzitou (McCann et al.
2007), ktorá udáva spojitosť medzi používaním potravinárskych farbív a konzervačnej látky
benzoanu sodného s hyperaktivitou detí, bol EFSA požiadaný o prehodnotenie bezpečnosti
šiestich farbív (E110, E104, E122, E129, E102 a E124). Európska únia vydala v roku 2008
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16.
decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách, príloha V, kde uvádza zoznam
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potravinárskych farbív, v prípade ktorých musí označenie potraviny zahŕňať doplnkové
informácie, týkajúce sa nepriaznivých účinkov na činnosť a pozornosť detí.
V sledovanom období rokov 2013 – 2016 sa kyselina benzoová vyskytovala maximálne
v 24 % analyzovaných nealkoholických nápojov. Paralelný výskyt kyseliny benzoovej
a vybraných farbív bol zaznamenaný maximálne v 4,0 % analyzovaných nealkoholických
nápojov. Z toho v 2 % vzoriek išlo o kombináciu kyseliny benzoovej a Azorubínu.
Maximálne 5 % analyzovaných vzoriek cukroviniek obsahovalo konzervačné látky. Podiel
prifarbovaných vzoriek sa pohyboval v intervale od 42 % do 54 %. Množstvo cukroviniek
prifarbovaných s prírodným farbivom kyselina karmínová (E120) v rokoch 2013-2015
prevyšovalo množstvo cukroviniek prifarbovaných so syntetickými farbivami.
ZÁVER
Získané podklady z nasávacej oblasti VPÚ v Bratislave poukazujú na nízku tendenciu
používania konzervačných látok s vybranými syntetickými farbivami v sledovaných
komoditách. Zároveň získané údaje poukazujú na postupné nahrádzanie červených
syntetických farbív v cukrovinkách prírodným farbivom kyselina karmínová (E120).
LITERATÚRA
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v
potravinách v znení neskorších doplnkov a zmien.
Assessment of the results of the study by McCann et al. (2007) on the effect of some colours and sodium
benzoate on children´s behaviour – Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing
Aids and Food Contact Materials (AFC),
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ústav v Bratislave, Botanická 15, 842 52 Bratislava E.mail: ibartalosova@svuba.sk
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SÚČASNÉ TRENDY V PRÍPRAVE OVOCNÝCH ŠTIAV
ACTUAL TRENDS IN FRUIT JUICE PREPAEATINON
Alica Bobková, Marek Bobko, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, Lucia Zeleňáková
Abstract:. Most frequent method in the food industry capable of ensuring the microbiological
safety of products is the heat treatment. The drawback is that it may produce physical and
chemical changes, affect the organoleptic properties, and reduce the availability or content of
bioactive substances. The current trends in the food industry are fresh, natural and
nutritionally healthier food which leads to the application of alternative non-thermal
technology. At present we know various innovative technologies, such as radiation treatment,
hydrothermal treatment, osmotic dehydration, pulse electric field application, etc., which
prolong the durability, preserve nutritional and organoleptic characteristics of the fresh fruit or
from the fresh fruit products.
Key words: fruit juices, method of treatment, quality, safety
ÚVOD
Podľa Dahdouh et al. (2016) sú ovocné šťavy zložité heterogénne suspenzie
obsahujúce veľké množstvo jednotiek, ktoré sú dispergované v kontinuálnom médiu bohatom
na rozpustné látky. Na základe Vyhlášky MPRV SR č.292/2013 sa ovocnou šťavou
rozumie fermentovateľný, nefermentovaný výrobok získaný z jedlej časti jedného druhu
ovocia alebo viacerých druhov ovocia, ktoré je zdravé a zrelé, čerstvé alebo konzervované
chladom, alebo zmrazením, s charakteristickou farbou, vôňou a chuťou typickou pre šťavu
ovocia, z ktorého pochádza. Podľa Jandric et al. (2014) je výroba ovocných štiav jedným
z najrýchlejšie rastúcich odvetví nápojového priemyslu vo svete. Ovocné šťavy majú
blahodarný vplyv na ľudský organizmus a podľa Ashurst et al. (2005) sú zaujímavé
predovšetkým pre svoj vyšší obsah vápnika, železa, vitamínu A, tiamínu, riboflavínu a
kyseliny askorbovej. Pri výrobe ovocných štiav sú používané bežné kroky spracovania
(Willems a Low, 2016):
a) plody sa umyjú a odstránenia sa povrchové znečisťujúce látky,
b) ovocie je pomleté na kašu pridaním enzýmov pektinázy, proteinázy a amylázy,
c) enzýmami upravená kaša je stlačená lisom a zvyšky častíc drte sú odstránené pomocou
preosievania,
d) výsledná šťava je prenesená do cisterien na čírenie, ak je potrebné pridajú sa karbohydrázy
a nasleduje filtrácia,
f) výsledná odčírená šťava sa pasterizuje (70 až 100 °C počas 6 až 40 sekúnd) spolu s obalom.
Najrozšírenejšou metódou spracovania v potravinárskom priemysle zaisťujúcou
mikrobiologickú bezpečnosť produktov je tepelné spracovanie, ktoré však môže vyvolať
fyzikálne a chemické zmeny, ovplyvniť organoleptické vlastnosti, znížiť obsah alebo
dostupnosť bioaktívnych látok (Rawson et al., 2011). Aj tepelné spracovanie ovocných štiav
zostáva najrozšírenejšou technológiou zameriavajúcou sa na konzerváciu a predlženie
trvanlivosti štiav (Tiwari et al., 2009). Tepelné spracovanie sa používa na inaktiváciu
patogénov a organizmov spôsobujúcich kazenie, ale taktiež môže znižovať koncentráciu
polyfenolov a ďalších živín v potravinách (Islam et al., 2016).
MODERNÉ SPÔSOBY PRÍPRAVY OVOCNÝCH ŠTIAV
Vysoká kvalita ovocných štiav a ich bezpečnosť, sú dôležitými aspektmi pre
spotrebiteľa a ovplyvňujú predĺženie trvanlivosti. Ovocné šťavy sú potraviny, ktoré sú citlivé
na tepelné ošetrenie a náchylne na chemické, fyzikálne a mikrobiologické zmeny (Abdullah a
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Chin, 2014). Počas procesu konzervovania tekutých potravín sa má zachovať čo najviac
prirodzená kvalita potravín. Avšak nešpecifický účinok tepla môže mať vplyv na nutričnú a
senzorickú kvalitu potravín a zmenu funkčných vlastnosti (Zinoviadou et al., 2015). V dnešnej
dobe spotrebitelia požadujú nutričné jedlá, ktoré sú spracované minimálne a sú prirodzené, čo
vedie k záujmu o netepelné spracovateľské technológie (Garofulić et al., 2015). Pozornosť
vedcov sa upriamuje na netepelné technológie, ktoré môžu zlepšiť a udržať pôvodné
vlastnosti potravín, ich kvalitu a nutričnú hodnotu (Aadil et al., 2015). V súčasnosti poznáme
rôzne inovatívne technológie ako spracovanie žiarením, hydrotermálne spracovanie,
osmotická dehydratácia, impulzová aplikácia elektrického poľa a ďalšie, ktoré predlžujú
trvanlivosť, zachovávajú nutričné a organoleptické vlastnosti čerstvého ovocia alebo
produktov z neho (Dias et al.,2015). Netepelné technológie sú tie, kde nie je použité teplo, ako
sú UV žiarenie, vysoko intenzívne svetelné impulzy, γ - žiarenie, pulzujúce elektrické pole,
vysokofrekvenčné elektrické pole, ultrazvuk, vysoký hydrostatický tlak, ozón a plazma (Filho
et al., 2016).
1. Ultrazvuková technológia
Ultrazvuk je novovznikajúca technológia, ktorá je lacná, jednoduchá, spoľahlivá,
šetrná k životnému prostrediu a vysoko efektívna na dosiahnutie mikrobiálnej dekontaminácie
(Dias et al.,2015).
Technológia tepelného ultrazvuku je kombinácia mierneho tepla od 37
°C do 75 °C a ultrazvuku (Abdullah a Chin, 2014). Na základe rozsahu frekvencie vĺn,
aplikácií ultrazvuku pri analýze potravín, kontroly kvality a spracovania ju môžeme rozdeliť
do kategórie nízkej energie (frekvencia nad 100 kHz a intenzite pod 1W.cm-2) a vysokej
energie (frekvencia medzi 20 a 500 kHz, intenzita vyššia ako 1W.cm-2). Používanie ultrazvuku
(s vysokou energiou) počas spracovania rôznych potravín využívajúc akustické
a hydrodynamické kavitácie môže spôsobiť chemické a fyzikálne zmeny (Rojas et al. 2016).
Tepelný ultrazvuk s nízkou teplotou môže zvýšiť inaktiváciu enzýmov a mikroorganizmov
a môže byť použitý ako potenciálna konzervačná technika v hruškovej, paradajkovej,
melónovej, jablkovej, pomarančovej a grapefruitovej šťave (Rojas et al., 2016). Samotný
ultrazvuk alebo v kombinácií s inými konzervačnými metódami ako antimikrobiálne látky a
mierna teplota (< 50 °C), môžu byť vhodné alternatívne technológie spracovania potravín.
Ultrazvuk je účinný proti kontaminácií mikroorganizmami a zníženie niektorých
kontaminujúcich patogénov (Escherichia coli) (Zinoviadou et al., 2015). Ultrazvuková
technológia samostatne alebo v kombinácií s teplom a/alebo tlakom je účinná na mikrobiálnu
inaktiváciu a fytochemické zachovanie (Rawson et al., 2011). V súčasnosti účinok
ultrazvukovej technológie má vplyv na fyzikálne vlastnosti potravín ako degradácia farby a
parametrov kvality v pomarančovom džúse, zakalenie jablčnej šťavy, stabilita farby a zdanlivá
viskozita ananásovej šťavy, farba a senzorické vlastnosti (vzhľad, textúra, chuť a vôňa) štiav z
graviol. Avšak UV žiarenie má aj nedostatky, ako sú nižšia úroveň difúzie a neefektívne
prenikanie žiarenia do pevných častíc pri spracovaní. Faktormi, ktoré môžu ovplyvniť
účinnosť UV ošetrenia, sú typ lampy a dĺžka žiarenia, hustota, viskozita, zákal, koeficient
absorbancie potravinárskeho materiálu (Khandpur a Gogate, 2015).
2. Ultrafialová pasterizácia
Ultrafialová (UV) pasterizácia je netepelná technológia, ktorá sa používa ako
alternatíva na inaktiváciu nebezpečných mikroorganizmov a vedie k minimalizovaniu zmien
farby, chuti a nutričných hodnôt v ovocných šťavách. Vlnová dĺžka ultrafialového spracovania
sa pohybuje v rozmedzí 100 – 400 nm, UV-C sa pohybuje v rozmedzí 200 – 280 nm. UV-C je
schopný inhibovať rast mikroorganizmov ako sú baktérie, riasy, prvoky, kvasinky a plesne
narušovaním replikácie DNA (Mansor et al., 2014). Antimikrobiálny mechanizmus je
založený na absorpcií UV svetla mikrobiálnou DNA. Kritickými faktormi sú priepustnosť
výrobku, geometrická konfigurácia reaktora, sila, vlnová dĺžka a fyzikálne usporiadanie UV
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zdrojov, profil produktu a dĺžka žiarenia. Zloženie výrobku, obsah tuhých častíc, farba a
celková chémia potravinárskeho výrobku má významný vplyv na koeficient absorpcie a UV
inaktiváciu účinnosti. Šťava s vysokou rozpustnosťou pevných častíc neprepúšťa svetlo a
poskytuje tak účinné úkryty pre mikroorganizmy, ktoré im umožnia prežiť spracovanie UV
žiarením. Z toho dôvodu musí byť pri spracovaní dohliadané na fyzikálne vlastnosti ako je
zákal a veľkosť častíc (Shamsuddin, 2014).
3. Spracovanie vysokotlakovou homogenizáciou
Vysokotlakové spracovanie (HPP) je alternatívna technológia spracovania k tepelnému
spracovaniu ovocných štiav a je prijateľná pre väčšinu spotrebiteľov. Vo všeobecnosti platí,
že vysokotlakové spracovanie pri nízkej alebo strednej teplote zničí mikrobiálne vegetatívne
bunky a inaktivuje enzýmy bez významnej zmeny senzorických a nutričných vlastnosti.
Ovplyvňuje životaschopnosť mikrobiálnych buniek a štruktúru proteínov a enzýmov, nemá
však vplyv na zmenu zložiek s nízkou molekulovou hmotnosťou ako sú vitamíny, farbivá a
ochucovadlá. Mierne tepelné spracovanie má vplyv na antioxidačnú aktivitu ak spracovanie
prebieha pri tlaku menšom než 450 MPa (Picouet et al., 2015). Účinkom vysokotlakovej
homogenizácie nastáva zmena fyzikálnych vlastnosti štiav ako je veľkosť suspendovaných
pevných častíc a viskozita. V porovnaní s tepelnými úpravami si šťava lepšie zachováva
prírodné zložky (flavonoidy) a čerstvosť. Pri vysokotlakovej homogenizácií (200 až 300 MPa)
sa v šťavách inaktivujú patogénne mikroorganizmy ako Escherichia coli, Listeria innocua a
Staphylococcus carnosus, čím sa zvýši trvanlivosť potraviny o niekoľko týždňov bez
akejkoľvek tepelnej úpravy (Maresca et al., 2011).
4. Studená plazma atmosféry
Studená plazma atmosféry (ACP) a ozón sú nové technológie spracovanie, ktoré sa
používajú na povrchová dekontamináciu potravín a baliacich materiálov. ACP inaktivuje
baktérie, plesne, spóry a vírusy. Ozón je označený ako dobrá alternatíva k stabilizácií
čerstvého ovocia a zeleniny. Používa sa pri zaobchádzaní s prírodnou vodou, čistením,
dezinfekciou ovocia a zeleniny. ACP a ozón boli skúmané na inaktiváciu patogénov v
ovocných šťavách a čerstvých produktoch. Tieto technológie ukázali, že sú adekvátne na
mikrobiálnu inaktiváciu v niekoľkých potravinárskych matriciach, vrátane pomarančového
džúsu. Ošetrenie ACP a ozónom sa hodnotí použitím NMR spektroskopie kombinovanej s
chemometriou k získaniu najviac ovplyvnených zlúčenín (Filho et al., 2016).
5. Pulzujúce elektrické pole
Pulzujúce elektrické pole je novovznikajúca technológia, ktorá patrí medzi netepelné
spracovania potravín. Táto metóda konzervácie potravín využíva krátky výbuch elektriny na
mikrobiálnu inaktiváciu. Na kvalitu potravín nemá žiaden účinok, zanecháva sviežu vôňu,
chuť a vzhľad a predlžuje aj trvanlivosť výrobku. Rastlinné tkanivo je spracované použitím
pulzujúceho elektrického poľa, jeho účinkom sú bunkové membrány roztrhnuté a dochádza k
zvýšeniu permeability bunkovej steny, čo má za následok zvýšenú výťažnosť šťavy
(Kayalvizhi et al., 2016). Pulzujúce elektrické pole sa používa na zvýšenie kvality, stabilizáciu
skladovania a udržiavanie bezpečnosti potraviny inaktiváciou patogénnych mikroorganizmov
(Guo et al.,2014).
6. Spracovanie ozónom
Konzervačná technológia ozónom je založená na vysokej biocídnej účinnosti a
širokom antimikrobiálnom spektre (Rawson et al., 2011). Ozón je širokospektrálnym
antimikrobiálnym činidlom voči baktériám, vláknitým hubám, vírusom, protozoám,
bakteriálnym a fungicídnym spóram. Mikroorganizmy inaktivuje okysličovaním a zvyšný
ozón sa spontánne rozkladá na netoxický produkt, vhodný na ďalšie použitie v
potravinárskom priemysle. V ovocných šťavách ozón deaktivuje hlavne Escherichia coli
(Cullen et al., 2012).
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7. Spracovanie radiáciou
Ošetrenie ožiarením predstavuje vystavenie potraviny ionizujúcemu alebo
neionizujúcemu žiareniu s cieľom zakonzervovania. Ionizačným zdrojom žiarenia môžu byť
vysoko energetické elektróny, röntgenové lúče alebo gama lúče, naopak neionizujúcimi
žiareniami sú elektromagnetické žiarenia, ultrafialové žiarenia, viditeľné svetlo a infračervený
port. Ožiarenie spôsobuje len minimálne zmeny chuti, farby a živín, ktoré sa môžu líšiť v
závislosti od použitia dávky žiarenia, druhu použitého zdroja žiarenia (Rawson et al., 2011).
Ožiarenie patrí k efektívnym antimikrobiálnym procesom aplikovaným na potraviny a je
rovnako bezpečné ako termálne spracovanie (Cullen et al., 2012). Ožiarenie vedie k malým
stratám živín a ovplyvneniu senzorických vlastnosti potravín v porovnaní s tepelným
spracovaním (Tiwari et al., 2009).
8. Mikrovlnný ohrev
Mikrovlnný ohrev je stále viac používanou technológiou v potravinárstve. Môže sa
používať na zníženie doby sušenia, pasterizáciu, rozmrazovanie alebo v pozberovom ošetrení
na predchádzanie prítomnosti húb, hmyzu, vajíčok a lariev v ovocí. Používa sa na zlepšenie
výťažnosti štiav pred lisovaním a najvyššia výťažnosť je zo zmrazeného ovocia pri nízkom
výkone, pričom si šťavy zachovávajú čerstvú chuť a jasnú farbu (Cendres et al., 2012).
Mikrovlný ohrev je elektrická tepelná metóda, ktorá inaktivuje enzýmy a mikroorganizmy
rýchlejšie než tradičné termické metódy a môže byť použitá na blanšírovanie, varenie,
pasterizáciu, predohrev a sušenie (Demirdövena a Baysalb, 2015).
9. Ohmický ohrev
Jedna z metód tepelného spracovania je ohmický ohrev, ktorého podstatou je striedavý
elektrický prúd, ktorý prechádza potravinou za zvýšenie tepla v jej vnútri (Darvishi et al.,
2013). Ohmický ohrev je založený na prechode striedavého elektrického prúdu medzi
elektródami vo výrobku, čím sa vytvorí vnútorné teplo ako dôsledok elektrického odporu
známeho ako Joulov jav (Achir et al., 2016). Ohmický ohrev je rýchlejší a šetrnejší
k životnému prostrediu a jeho veľkou výhodou je úspora energií o 82 až 97 % (Darvishi et al.,
2013) a taktiež zachovanie farby, nutričných hodnôt potravín, krátka doba spracovania a
vysoký výnos (Cullen et al., 2012).
ZÁVER
Ovocné šťavy sú vnímané ako nutričná, zdravá a funkčná súčasť ľudskej stravy. Pre
spracovanie ovocných štiav sú popisované klasické spôsoby, ale aj moderné spôsoby
spracovania, ktoré sú prevažne netepelného charakteru a ich hlavným účinkom je predĺžiť
trvanlivosť, zachovať, prípadne zvýšiť kvalitu, ale hlavne inaktivovať mikroorganizmy, ktoré
by mohli spôsobiť kazenie výrobku. Okrem týchto aspektov je pozornosť venovaná aj
zachovaniu nutričných vlastností ovocných štiav.
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VLIV TEPLOTY SUŠENÍ NA KAROTENOIDY A ANTOKYANY:
META-ANALÝZA DAT
THE EFFECT OF DRYING TEMPERATURE ON CAROTENOIDS AND
ANTHOCANINS: META-ANALYSIS OF DATA
Libor Červenka, Zuzana Červenková, Helena Velichová
Abstract: The aim of this study was to review studies that evaluated the effect of drying
temperature on the carotenoid and anthocyanin contents in fruits and vegetables using metaanalysis. Response ratio (RR) as a meta-analytical metric was used to quantify whether drying
at 40°C is better than at higher temperatures with respect to the carotenoid and anthocyanin
contents. The database search revealed 14 and 8 scientific papers describing the effect of
drying temperatures on the content of carotenoids and anthocynanins, respectively.
Significant decrease of carotenoid content was observed in products dried at 70 °C (RR=0,71)
and RR=0,77 (p=0,008) was calculated for anthocyanin content followed by drying at 80 °C.
In general, the results of meta-analysis did not confirm that drying at 40 °C is beneficial in
comparison with those dried at 50 °C, 60 °C, 70 °C and 80 °C.
Key words: response ratio; drying temperature; fruit; vegetable; oven drying
ÚVOD
V současné době jsou na vzestupu různé alternativní výživové směry, které slibují svým
zastáncům samé pozitivní dopady na zdraví. Jedním z nich je vitariánství, které je založeno
na konzumaci rostlinné stravy a to převážně v syrovém stavu nebo minimálně tepelně
opracované. Takto připravená strava si podle zastánců zachovává maximální obsah živin a
aktivitu enzymů. Podle autorky Russo (2009) lze vitariánskou stravu připravit z výše
uvedených důvodů sušením při teplotách nepřesahujících 46 °C. Je však sušení při nízké
teplotě opravdu výhodnější? V našich dřívějších pracích jsme prokázali, že příprava krekrů
z pohanky při teplotě 40 °C představovala mikrobiologické riziko, které se snižovalo
s rostoucí teplotou sušení. Na druhé straně, antioxidační aktivita produktů se významně
nelišila (Brožková et al., 2016a; Brožková et al., 2016b).
Karotenoidní látky a antokyany patří mezi přírodní pigmenty ovoce a zeleniny a vyznačují se
celou řadou benefičních účinků na zdraví člověka. Jejich pravidelná konzumace je spjatá se
zpomalením procesu stárnutí, snižují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny,
cukrovky nebo neurologických nemocí. Při tepelném zpracování (sušení) však může docházet
k jejich degradaci v závislosti na teplotě, času, rychlosti proudění sušícího vzduchu a dalších
faktorech. Toto tvrzení však nelze zobecňovat, protože jednotlivé studie prokázaly jak
negativní (Bchir et al., 2012; Marey a Shoughy 2016), tak pozitivní účinky (López-Vidaña
et al., 2015; Guarte et al., 2005) vyšších teplot na obsah karotenoidních látek a antokyanů.
Pro srovnání velikosti efektů zjištěných v jednotlivých nezávislých studiích lze použít
statistický nástroj meta-analýzu. Existuje celá řada různých parametrů, které kvantifikují
velikosti efektů v závislosti na počtu vstupních dat (N) a přesnosti měření (vyjádřené
standardní odchylkou). V tomto případě byla použita metoda response ratio (RR), která
kvantifikuje výsledky experimentu jako změnu průměrné hodnoty
pro experimentální (E)
a kontrolní (K) skupinu (Hedges et al., 1999):

(1)
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Tato metoda byla úspěšně použita pro stanovení vlivu kulinárních technik na obsah pigmentů
v zelenině (Murador et al., 2014) nebo kvantifikaci efektu potravinářských technologií na
obsah reziduí pesticidů v ovoci a zelenině (Keikotlhaile et al., 2010). V našem případě byl
analyzován vliv teploty sušení na obsah karotenoidních látek a antokyanů v ovoci a zelenině.
MATERIÁL A METODY
Vlastní meta-analýze předcházela systematická rešerše literatury s využitím databází Scopus a
ISI Web of Knowledge v období prosince 2016. Pro hledání relevantních článků byly použity
následující kombinace klíčových slov: fruit or vegetable, carotenoid, anthocyanin, drying or
dried, temperature effect, oven, convective, dehydrat*, air drying, thermal treatment, reten* or
reduced. Všechny nalezené záznamy byly zpracovány s využitím programu EndNote X3.
V první fázi byly odstraněny všechny duplicitní záznamy a na základě nezávislého hodnocení
všemi autory byly vybrány články, které splňovaly následující kritéria: a) článek v anglickém
jazyce, b) použití pouze konvenčního zařízení s nuceným oběhem vzduchu, c) teploty sušení
40°C, 50°C, 60°C, 70°C a 80°C, d) výsledky vyjádřeny na sušinu, e) uveden počet opakování
a f) přítomnost standardní odchylky měření. Články byly nejprve hodnoceny na základě
informací obsažených v názvu a abstraktu, poté byl kontrolován plný text článku. Výsledky
uvedené v tabulkách byly použity přímo pro meta-analýzu. V případě dat uvedených
v grafech byl požádán korespondenční autor o jejich numerické vyjádření, jinak byl graf
zvětšen, vytištěn a hodnoty byly zjištěny pomocí pravítka.
Dále byl aplikován postup dle Hedgese et al. (1999) a byla spočítána Q-statistika, hodnoty
RR (response ratio), 95 % interval spolehlivosti (IS) a pravděpodobnost platnosti hypotézy
(p). Obsah karotenoidních látek a antokyanů v rostlinném materiálů po sušení při 40 °C byl
použit jako kontrola a byl srovnáván s hodnotami po sušení při 50, 60, 70 a 80 °C (40/50,
40/60, 40/70, 40/80). Všechny výpočty byly prováděny v tabulkovém procesoru Excell.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V databázích ISI Web of Knowledge and Scopus bylo nalezeno celkem 745 záznamů pro
karotenoidní látky a 648 pro antokyany. Po vyloučení duplicitních záznamů a kontrole názvů
článků bylo vybráno celkem 140 záznamů odpovídajících vstupním kritériím. U těchto článků
byly dále kontrolovány abstrakt, metoda sušení a vyjádření výsledků. Pro meta-analýzu vlivu
teploty sušení na obsah karotenoidních látek bylo vybráno 14 publikací, v případě antokyanů
celkem 8 publikací. Obsah karotenoidních látek byl nejčastěji vyjádřen jako celkový obsah
karotenoidů (spektrofotometricky), β-karotenu, obsah lykopenu a luteinu (metodou HPLC).
Obsah antokyanů byl zjišťován spektrofotometrickou metodou. V tabulce 1 je uveden přehled
studií použitých pro meta-analýzu. Z tabulky 2 je patrné, že velikost souborů dat splňuje
podmínku pro vhodnost použití meta-analýzy, a to přítomnost minimálně dvou nezávislých
studií.
Q-statistika poukazuje na přítomnost heterogenity v datech, což není vzhledem k použitým
datům překvapující. V případě, kdy jsou hodnoty RR < 1, dochází ke snižování obsahu
sledovaných látek ve srovnání s kontrolní skupinou. Je-li RR > 1, byl prokázán opak, tedy
dochází ke zvyšování obsahu látek ve srovnání s kontrolou. Z tabulky 2 je patrné, že
v případech sušení při 50, 60 a 80 °C nebyl zjištěn statistiky významný rozdíl ve srovnání
s obsahem karotenů ve vzorcích sušených při 40 °C. Pro správnou interpretaci výsledků je
nutné také přihlédnout k intervalu spolehlivosti
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Tabulka 1. Souhrn studií použitých pro meta-analýzu
Produkt
Parametry
Teploty sušení
(°C)
Rajčata
Lykopen
40, 50, 60
Granátová semena Celkové antokyany 40, 50, 60
Rajčata
β-karoten, lykopen 40, 80
Ibišek (květy)
Antokyany
40, 60, 80
(monomerní)
Mrkev (v. Nantes) Celkové karoteny
40, 50, 60, 70, 80
Mrkev (v. Nantesa) β-karoten
40, 60
Meruňka
Celkové karoteny
40, 60
Mango
Lichi
Momordika
Citrus, borůvky
Mořská řasa

40, 50, 60, 70, 80
40, 60, 70, 80
40, 50, 60, 70, 80
40, 60
40, 80

Mrkev
Jaboticaba

All-trans-β-karoten
Celkové antokyany
Celkové karoteny
Celkové antokyany
Celkové antokyany
a karoteny
Celkové karoteny
Celkové antokyany

Mortiño

Celkové antokyany

40, 50, 60

Pomeranč a
mandarinky (kůra)
Cherry rajčata
Murta
Maqui

Celkové karoteny

40, 50, 60, 70

β-karoten, lykopen
β-karoten
β-karoten, celkové
antokyany
β-karoten, lykopen,
lutein

40, 60, 80
40, 50, 60, 70, 80
40, 50, 60, 70, 80

Momordika

40, 50, 60, 70
40, 50, 60

40, 50, 60

Reference
Abano et al., 2012
Bchir et al., 2012
Chang and Liu, 2007
Daniel et al., 2012
Eim et al., 2013
Frias et al., 2010
García-Martínez et al.,
2013
Guarte et al., 2005
Kessy et al., 2016
Kha et al., 2011
Khanal et al., 2010
Ling et al., 2015
Liu et al., 2014
López-Vidana et al.,
2015
López-Vidana et al.,
2016
Marey and Shoughy,
2016
Muratore et al., 2008
Rodríguez et al., 2014
Rodríguez et al., 2016
Trirattanapikul and
Phoungchandang, 2016

Tabulka 2. Meta-analýza vlivu teploty sušení na obsah karotenoidních látek
k
N
Q
RR
IS(95%)
p
40/50
9
43
2712,9
1,02
1,10–0,94
0,70
40/60
11
53
2216,8
1,02
1,05–0,99
0,20
40/70
7
30
600,5
0,81
0,85–0,77
<0,001
40/80
7
37
2683,5
0,98
1,17–0,82
0,83
k, počet studií; N, počet měření; Q, Q-statistika; RR, poměr výsledků; IS(95%); 95 % interval
spolehlivosti; p, pravděpodobnost.

hodnot RR, a jak je patrné z tabulky 2, 95 % IS obsahují hodnoty RR < 1 a >1. Pouze
v případě sušení při 70 °C byla prokázáno snížení obsahu karotenů ve srovnání s produkty
sušenými při 40°C (RR=0,81; p <0,001). V případě meta-analýzy vlivu teploty sušení na
obsah antokyanů bylo získáno méně studií. To je patrné z tabulky 3, kde pro kombinaci 40/70
byla meta-analýza provedena pouze z výsledků dvou studií. To je v principu možné, nicméně
to výrazně snižuje věrohodnost meta-analýzy. V případě porovnání obsahu antokyanů
v produktech sušených při 50, 60 a 70 °C byly získány i hodnoty RR < 1, nicméně intervaly
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spolehlivosti obsahují také hodnoty RR výrazně vyšší než 1. Obecně tedy nelze tvrdit, že by
sušení ovoce a zeleniny při 40 °C
byla výhodnější ve srovnání se sušením při 50, 60 a 70 °C. Pouze v případě sušení při 80°C
bylo prokázáno významné snížení obsahu antokyanů ve srovnání s produkty sušenými při 40
°C (RR=0,77; p=0,008).
Tabulka 3. Meta-analýza vlivu teploty sušení na obsah antokyanů
k
N
Q
RR
IS(95%)
40/50
3
12
733,1
0,97
1,64–0,57
40/60
7
33
1122,4
0,91
1,17–0,70
40/70
2
6
28,7
0,70
1,09–0,46
40/80
4
24
53,9
0,77
0,93–0,64

p
0,92
0,46
0,11
0,008

k, počet studií; N, počet měření; Q, Q-statistika; RR, poměr výsledků; IS(95%); 95 % interval
spolehlivosti; p, pravděpodobnost.

ZÁVĚR
V této práci byla použita meta-analýza pro zjištění efektu sušící teploty na obsah karotenů
a antokyanů v ovoci a zelenině. Na základě výpočtu hodnot RR (response ratio) bylo zjištěno,
že sušení při 40 °C nepředstavuje významnou výhodu ve srovnání s vyššími teplotami.
Výrazné snížení obsahu látek bylo zjištěno pouze pro jednu teplotu (v případě karotenů 70 °C,
antokyanů 80 °C). Při interpretaci výsledků je nutné si uvědomit následující: retence
biologicky aktivních látek během sušícího procesu nezávisí pouze na teplotě, ale také na času
sušení, rychlosti proudění sušícího vzduchu, na rozložení materiálu v sušárně a dalších
proměnných.
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FUNKČNÉ VLASTNOSTI KÁVOVEJ VLÁKNINY
THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF COFFEE DIETARY FIBRE
Veronika Kuchtová, Zlatica Kohajdová, Jolana Karovičová, Michaela Lauková, Eva Šedivá
Abstract: The hydratation properties of dietary fibres might explain their functionality in
foods and would provide clues to their physiological effects as well as potential industrial
applications. Coffee dietary fibre showed high values of hydration properties such as water
holding 7,36 g.g-1 water retention 7,0 g.g-1 and swelling capacity 7,13 cm3.g-1. The results
also indicated that coffee dietary fibre is a viable functional ingredient which can be
incorporated in a wide variety of foods and to modify positively their texture.
Keywords: coffee dietary fibre, hydratation properties, functional properties
ÚVOD
Silverskin (CS) je vonkajšia vrstva, ktorá pokrýva každé kávové zrno. Je vedľajším
produktom, ktorý sa získava ako odpad z praženia kávy (Pourfarzad, et al., 2013).
Pražiarenský priemysel pri spracovaní kávy vytvára veľké množstvo vedľajších produktov,
ktoré sú bohaté na sacharidy, proteíny, pektíny, bioaktívne látky a predstavujú lacný zdroj pre
prípravu vlákninových preparátov. V posledných rokoch došlo k nárastu produkcie kávy, čo
spôsobilo zvýšený záujem o vedľajšie produkty získané pri výrobe kávy a ich vhodnou
aplikáciou nielen v potravinárskom, ale aj kozmetickom a farmaceutickom priemysle
(Murthy a Naidu, 2012). Kávové šupky tvoria takmer 45 % plodu kávovníka a sú hlavným
vedľajším produktom kávového priemyslu. Kávové šupy získané suchou metódou
spracovania obsahujú 15,0 % vlhkosti, 5,4 % popola, 7,0 % proteínov, 0,3 % lipidov a 72,3 %
sacharidov. Tieto šupky obsahujú 24,5 % celulózy, 29,7 % hemicelulóz, 23,7 % lignínu a
6,2 % popola (Murthy a Naidu, 2012). Spomedzi vedľajších produktov kávy majú strieborné
šupky najvyšší obsah celkovej vlákniny až 80 % (Murthy a Naidu, 2012). V súčasnosti
existuje
len niekoľko odborných štúdií zameraných na využitie kávovej vlákniny
v potravinárskom priemysle. Autori Pourfarzad, et al., (2013) sledovali vplyv inkorporácie
kávovej vlákniny na fyzikálne, textúrne a senzorické vlastnosti chleba. Funkčné vlastnosti
ovplyvňujú štruktúru a organoleptické vlastnosti potravín a sú dôležité pri výrobe mnohých
potravinárskych produktov (Magala et al., 2012).
Cieľom práce bolo stanoviť hydratačné vlastnosti kávového vlákninového preparátu
a schopnosti viazať tuk a porovnať to s inými zdrojmi z ovocia a zeleniny, cereálnymi
zdrojmi.
MATERIÁL A METÓDY
Kávová šupka (silverskin) odrody Arabica po procese praženia a sušenia kávy (Baliarne
obchodu Poprad a.s.) bola použitá na prípravu kávového vlákninového preparátu a stanovenie
funkčných vlastností. Hydratačné vlastnosti: schopnosť viazať vodu (water holding capacity)
je definovaná ako množstvo vody, ktoré je naviazané na vlákninu bez použitia vonkajšej sily
(s výnimkou gravitácie a atmosférického tlaku)., schopnosť zadržiavať vodu (water retention
capacity) je definovaná ako množstvo vody, ktoré zostáva naviazané na hydratovanú časť
vlákniny po aplikácii vonkajšej sily (tlak alebo, najčastejšie odstreďovanie) a napučiavacia
schopnosť (sweling capacity) je definované ako pomer objemu, ktorý zaberá vzorka vo vode
po ustálení k jej pôvodnej hmotnosti boli stanovené podľa autorov Raghavendra et al., (2004).
Schopnosť viazať tuk (fat absorption capacity) je definovaná ako množstvo oleja zadržaného
vlákninou, ktoré je naviazané na vlákninu bez použitia vonkajšej sily (s výnimkou gravitácie
a atmosférického tlaku boli stanovené metódou podľa autorov Raghavendra et al., (2004).

264

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Funkčné vlastnosti kávového vlákninového preparátu sú uvedené v tabuľke 1. Hydratačné
vlastnosti ako je napučiavanie, schopnosť viazať vodu, zadržiavať vodu závisia od chemickej
štruktúry polysacharidových reťazcov, ktoré sú schopné zadržiavať veľké množstvo vody
prostredníctvom vodíkových väzieb v poréznej štruktúre vlákninovej matrice a fyzikálnych
vlastností ako plocha povrchu, veľkosť častíc a ďalších faktorov ako sú pH, teplota a
spôsobu spracovania vlákninových preparátov (Foschia et al., 2013). Schopnosť viazať vodu,
je široko diskutovaná a sledovaná z hľadiska jej funkčnosti a významu pre potraviny. Voda
hrá dôležitú úlohu a má veľký význam v pekárstve, pretože voda sa podieľa na zmenách
počas pečenia, na mazovatenie škrobu, denaturácií bielkovín, na tvorbe zlúčenín
zodpovedných za chuť, vôňu a farbu konečných produktov, obsahu vlhkosti vo výrobkov
a ich trvanlivosti počas skladovania (Kurek et al., 2016, Abdul-Hamid and Luan, 2000, Siddiq
et al., 2010). Maximálne množstvo vody, ktoré dokáže vláknina viazať závisí predovšetkým
od zdroja vlákniny (Foschia et al., 2013).
Kávový vlákninový preparát mal schopnosť viazať vodu 7,36 g.g-1 (tab. 1) podobné
hodnoty namerali aj autori Pourfarzad et al., (2013) 6,74 g.g-1 pri použití vlákninového
preparátu z kávy Arabici. Kávová vláknina mala vyššiu WHC ako vláknina z cereálnych
zdrojov: s pšeničnými otrubami 7,4 g.g-1, ryžovými otrubami 4,53 g.g-1 a nižšia v porovnaní
s vlákninou z ovocia: z ovocia jablká 8,4 -18, 34 g.g-1 (tab. 2), citrónová vláknina 12,5 g.g-1,
mango 8.8 – 11,6 g.g-1. Vláknina s vysokou schopnosťou viazať vodu sa používa na úpravu
viskozity a textúry niektorých potravín (Foschia et al., 2013).
Tab. 1 Funkčné vlastnosti kávového vlákninového preparátu a pšeničnej hladkej múky
KV – kávový vlákninový preparát

Pšeničná hladká
múka
1,25 ± 0,04
0,90 ± 0,05
2,13 ± 0,06
1,64 ± 0,10

Funkčné vlastnosti
Schopnosť viazať vodu/(g.g-1)
Schopnosť zadržiavať vodu/(g.g-1)
Napučiavacia schopnosť kapacity/(cm3.g-1)
Schopnosť viazať tuk/ (g.g-1)

KV
7,36 ± 0,25
7,00 ± 0,15
7,13 ± 0,14
4,38 ± 0,20

Vyššia schopnosť zadržiavať vodu úzko súvisí s vyšším obsahom rozpustnej časti vlákniny
(Shyamala and Jamuna, 2010). Autori Murthy a Naidu (2012) uvádzajú, že kávový
vlákninový preparát obsahuje vyššiu koncentráciu rozpustnej potravinovej vlákniny až 86 % z
celkového obsahu potravinovej vlákniny. Kávový vlákninový preparát mal vyššiu schopnosť
zadržiavať vodu 7,00 g.g-1 v porovnaní s citrónovou a pomarančovou vlákninou, no na druhej
strane nižšiu ako bola stanovená v mrkvových výliskoch (tab. 2). Schopnosť viazať tuk závisí
od vlastností povrchu, celkového náboja a hydrofilnej povahy zložiek vlákniny. Táto
schopnosť potravinovej vlákniny je využívaná najmä pri výrobe potravinárskych výrobkov,
ktorým takto napomáha uchovávať obsah tuku, ktorý sa za normálnych podmienok pri varení
môže znehodnotiť. Táto schopnosť má prínos aj vo zvýšení kvality a zvýraznení chuti
konečného výrobku. Potravinová vláknina s vysokou schopnosťou viazať tuk prispieva k
stabilizácií potravinárskych výrobkov s vysokým obsahom tuku a môže pôsobiť ako
emulgátor (Elleuch et al., 2010, Foschia et al., 2013). Autori Pourfarzad et al., (2013)
uvádzajú vyššiu schopnosť viazať tuk 4,76 g.g-1 pri použití kávového vlákninového preparátu
z kávy Arabici v porovnaní s nami stanovenou hodnotou.
V tab. 2 sú uvedené hydratačné vlastnosti a schopnosť absorbovať tuk z rôznych zdrojov
vlákninových preparátov.
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Tab. 2. Hydratačné vlastnosti a schopnosť viazať tuk vlákninových preparátov z rôznych
zdrojov
Vlákninový
preparát

Schopnosť
viazať vodu
(g.g-1)

Schopnosť
zadržiavať
vodu
(g.g-1)

Napučiavacia
schopnosť
(cm3.g-1)

Ovocie
11,31- 11,68
6,6-8,03

Schopnosť
viazať tuk
(g.g-1)

Literárny zdroj

0,6-1,5

Kohajdová et al. (2014 )/
Figuerola et al., (2005)/ Sudha
et al., (2007)
González-Centeno
et
al.,
(2010)

Jablká

11,73-18,34

Hroznové
výlisky/hroznové
stonky

*

3,8-9,8/ 5,5 10, 7

7,2-12,0/6,812,9

3,85,1/4,1-6,6

Citrónová
vláknina/citróno
vá šupka/
citrónové výlisky

12,13/*/7,012,6

3,23/1,791,9/*

9,25/7,3-9,2/*

0,07/1,31,5/6,6-6,8

Kohajdová et al., (2011)/
Figuerola et al., (2005)/ Lario
et al., (2014)/

Pomarančová
vláknina/pomara
nčová šupka
Mangová šupka

10,59/*

6,40/1,7

7,85/6,1

0,10/1,8

Kohajdová et al., (2011)/
Figuerola et al., (2005)

11,4-11,6

*

18,7

2,7-3,3

Hassan et al., (2011), Larrauri
et al., (1996)

Zelenina
Tekvicové
výlisky/tekvicov
á múka so
šupky/tekvicová
múka z dužiny

5,70/2,56/1,
52

1,25

10,26

2,63/1,36/1
,07

Kuchtová et al., (2016)/ Aziah
and Komathi (2009)

Mrkvové výlisky

12,5 - 14,84

11,97

10,48-18,00

1,9

Kohajdová et. al., (2012), Chau
et al., (2007)

Kapustové listy

6,3-18,2

*

16,4-21,4

*

Zemiaková
vláknina

7,59

5,67

10,77

*

Jongaroontaprangsee et
(2007)
Lauková et al., (2016)

al.,

Cereálne zdroje
Otruby pšeničné

2,8-3,6

*

*

1,6-5,0

Elleuch et al., (2011)

Otruby ovsené

3,79

3,2

5,3

3,27

Lebesi a Tzia (2012)

Otruby ryžové

4,53

3,38

4,3

2,7

Lebesi a Tzia (2012)

*parameter nebol stanovený
ZÁVER
Vlákninové preparáty s vysokými hodnotami hydratačných vlastností sa do výrobkov
inkorporujú predovšetkým z hľadiska zníženia ich energetickej hodnoty, pre zlepšenie textúry
konečných výrobkov.
Z výsledkov práce vyplynulo, že kávový vlákninový preparát je vhodný pre použitie do
pekárenských výrobkov ako funkčná zložka pre jeho vhodné hydratačné vlastnosti
a schopnosť viazať tuk.
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VPLYV PRÍDAVKU OVSENEJ VLÁKNINY NA KVALITATÍVNE
PARAMETRE A SENZORICKÉ VLASTNOSTI SUŠIENOK
EFFECTS OF OAT FIBRE ON THE PSYCHICAL AND SENSORY
PROPERTIES OF COOKIES
Veronika Kuchtová, Zlatica Kohajdová, Jolana Karovičová, Michaela Lauková, Lucia
Minarovičová, Veronika Katrenová
Abstract: The effect of comercial oat fibre (at levels 0,5 %, 1 %, 2 % a 5 % w/w) on
the qualitative parameters and sensory characteristics of cookies was investigated. It
can be concluded, that incorporation of comercial oat fibre led to changes of the
investigated qualitative (with, thickness, spread ratio, volume index) and sensory
parameters (color, aroma, taste, texture, hardness), especially in samples with higher
amount of comercial oat fibre (2 % and 5 %). Results showed, that a proper alternative
to cookies formulation are cookies with 0,5 % levels of comercial oat flour.
Key words: dietary fibre, oat fibre, sensory parameters, cookies, qualitative properties
ÚVOD
Priemyselné spracovanie surovín vedie v posledných desaťročiach k dramatickému
poklesu obsahu vlákniny v potravinách, preto sú často používané prídavky čistej vlákniny do
hotových potravín (Zadák et al., 2010).
Hlavnými zdrojmi potravinovej vlákniny, ktoré sú aplikované do pekárenských výrobkov
sú predovšetkým vedľajšie produkty získané z mlynského spracovania otruby (50 %) a
vedľajšie produkty získané pri spracovaní ovocia (16 %) a zeleniny (30-40 %).
Obilniny, ktoré sú najčastejšie využívané ako zdroj potravinovej vlákniny sú najmä
pšenica, ovos, jačmeň, ryža a raž (Dhingra et al., 2012; Foschia et al., 2013).
Okrem pozitívneho vplyvu vlákniny na zdravie, sa do potravín pridáva aj preto, že
oyplyvňuje ich fyzikálne a technologické vlastnosti výrobkov, ovplyvňuje predovšetkým ich
textúru a konzistenciu a mení farbu konečných produktov (Półtorak a Zalewska, 2007).
Ovos je významným zdrojom rôznych druhov vlákniny – β-glukánov, arabinoxylánov a
celulózy, okrem toho má vysoký obsah bielkovín, lipidov (nenasýtených mastných kyselín),
vitamínov, antioxidantov, fenolických zlúčenín a minerálnych látok. Aktívnou zložkou
ovsenej vlákniny sú β-glukány, viskózne, vo vode rozpustné zložky vlákniny, ktoré
prispievajú k zníženiu hladiny cholesterolu v krvi a obmedzeniu kardiovaskulárnych chorôb
(Drzikova et al., 2005; Gajdošová a Šturdík, 2005; Xu, 2012).
Ovsená vláknina sa pridáva do mnohých výrobkov aj ako náhrada tukov alebo sacharidov
(Gajdošová a Šturdík, 2005).
Mnoho zahraničných štúdií je zameraných na využitie ovsenej vlákniny z rôznych zdrojov
(ovsené otruby, komerčná ovsená vláknina) na kvalitatívne parametre chleba (Beccerica et al.,
2011, Bhise a Kaur, 2014, Kamaljit et al., 2011, Mariotti et al., 2006), sušienok (Lee a Inglett,
2006, Piteira et al., 2006), koláčov (Gómez et al., 2010; Lebesi a Tzia, 2011; Majzoobi et al.,
2015) a cestovin (Majzoobi et al., 2014).
Sušienky sú ako výrobok populárne a konzumované všetkými vekovými kategóriami.
Výhodou sušienok je predovšetkým ich chuť a dlhá trvanlivosť. Sušienky sú preto ideálnou
matricou pre inkorporáciu rôznych prísad predovšetkým vlákninových preparátov s vysokým
obsahom potravinovej vlákniny (Turksoy, et al., 2011).
Cieľmi práce bolo pripraviť sušienky s prídavkom ovsenej vlákniny a sledovať vplyv
ovsenej vlákniny na kvalitatívne a senzorické parametre pripravených sušienok.
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MATERIÁL A METÓDY
Suroviny: pšeničná hladká múka, ovsená vláknina, cukor, tuk, sóda, soľ, voda. Sušienky boli
pripravené pomocou modifikovanej receptúry podľa Taygi et al., (2007). Komerčná ovsená
vláknina s dĺžkou vlákna (80 μm) (Greencel, s.r.o., Hencovce, Slovenská republika).
Sušienky boli pripravené náhradou pšeničnej hladkej múky komerčnou ovsenou vlákninou v
množstve 0,5 %, 1 %, 2 % a 5 %. Stanovenie fyzikálnych vlastností sušienok: stanovenie
objemového indexu sušienok (Turabi et al., 2008), výška a šírka sušienok, pomer výšky a
šírky sušienok (Turksoy, et al., 2011). Senzorické hodnotenie sušienok, bolo vykonané
pomocou 11 členného panelu školených hodnotiteľov. Senzorické vlastnosti (farba, chuť,
vôňa, textúra, tvrdosť sušienok) boli hodnotené 9 bodou hedonickou stupnicou v rozmedzí 1
– 9 (1 najhoršie hodnotenie, 9 najlepšie hodnotenie). Pre hodnotenie celkovej prijateľnosti
sušienok bola použitá 100 mm grafická neštruktúrovaná úsečka s popisom krajných bodov
(minimálna a maximálna intenzita, od 0 do 100 % ) (Kuchtová, et al,. 2016).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vplyv prídavku ovsenej vlákniny na fyzikálne vlastnosti sušienok je uvedený v tab. 1.
Z výsledkov vyplynulo, že zo zvyšujúcim sa prídavkom ovsenej vlákniny došlo k poklesu
parametru šírky sušienok no na druhej strane bol zaznamenaý nárast výšky sušienok. Rovnaké
výsledky zaznamenali aj autori Lee a Inglett (2006) pri aplikácií komerčných ovsených otrúb
do sušienok. Pomer výšky a šírky je dôležitým fyzikálnym parametrom pri stanovení
kvalitatívných parametrov sušienok. Prídavok ovsenej vlákniny mal za následok pokles tohto
ukazovateľa.
Autori Turksoy, et al., (2011) uvádzajú že táto skutočnosť, môže byť spôsobená vyššou
absorbciou vody vlákninou, čím dochádza k zvýšeniu viskozity cesta a tým k poklesu
pomeru výšky a šírky sušienok. Arshad et al., (2007) uvádzajú, že parameter pomeru výšky a
šírky je významne ovplyvnený prítomnosťou dostupnej vody, ak je táto voda absorbovaná
komponentami cesta pri jeho miešaní dochádza k poklesu tohoto parametra. Rovnaké
výsledky boli zaznamenané aj autormi Sudha et al., (2007) po prídavku pšeničných, ryžových
a ovsených otrúb do sušienok.
Tab. 1. Vplyv prídavku ovsenej vlákniny na kvalitatívne parametre sušienok
Vzorka

Výška (cm)

štandard
OV 0,5 %
OV 1,0 %
OV 2,0 %
OV 5,0 %

0,40 ± 0,02
0,40 ± 0,01
0,41 ± 0,02
0,46 ± 0,02
0,46 ± 0,02

Šírka
(cm)
5,01 ± 0,03
5,00 ± 0,06
4,98 ± 0,04
4,84 ± 0,05
4,79 ± 0,05

Pomer
šírka/výška
12,44 ± 0,60
12,54 ± 0,53
12,03 ± 0,54
10,55 ± 0,48
10,35 ± 0,02

Objemový
index (cm)
1,23 ± 0,04
1,36 ± 0,06
1,27 ± 0,03
1,19 ± 0,05
1,22 ± 0,02

Štandard- šušienka bez prídavku ovsenej vlákniny, OV – sušienky s prídavkom ovsenej vlákniny

Senzorické vlastnosti sú do veľkej miery ovplyvnené prídavkom vlákninových preparátov.
Vedecké štúdie poukázali na to, že pekárenské výrobky so zvýšeným obsahom vlákninových
preparátov sú síce zdraviu prospešnejšie, ale sú pre spotrebiteľov málo senzoricky prijateľné
(Ktenioudaki a Gallagher, 2012).
Vplyv prídavku ovsenej vlákniny na senzorické parametre sušienok je uvedený v tab. 2 a
celková prijateľnosť je znázornená na obr. 1. Farba sušienok je jedna z najdôležitejších
parametrov senzorickej analýzy, ktorá ovplyvňuje senzorickú prijateľnosť zo strany
spotrebiteľov (Turksoy, et al. 2011). Zo zvyšujúcim sa prídavkom ovsenej vlákniny boli
sušienky svetlejšej farby a ich prijateľnosť klesala. Rovnaké výsledky uvádzajú aj autori Lee
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a Inglett (2006) pri použití ovsených otrúb do sušienok. Hodnotitelia pri vyšších prídavkoch
(2,0 - 5,0 %), usúdili že sa strácala typická chuť a vôňa sušienok prejavením výraznej ovsenej
vône a chuti. Autori Lebesi and Tzia (2011) uvádzajú, že použitie ovsených otrúb do
sušienok, malo za následok nekompaktnú štruktúru a nízku senzorickú prijateľnosť sušienok.
Tab. 2. Vplyv prídavku ovsenej vlákniny na senzorické parametre ovsenej vlákniny
Vzorka
štandard
OV 0,5 %
OV 1,0 %
OV 2,0 %
OV 5,0 %

Farba
8,27 ± 0,41
8,23 ± 0,41
8,09 ± 0,30
7,86 ± 0,37
7,84 ± 0,37

Vôňa
8,09 ± 0,30
8,09 ± 0,35
8,14 ± 0,32
7,86 ± 0,35
7,18 ± 0,37

Chuť
8,09 ± 0,30
8,05 ± 0,32
8,23 ± 0,30
8,05 ± 0,31
7,14 ± 0,37

Textúra
8,18 ± 0,40
8,23 ± 0,30
8,09 ± 0,30
8,09 ± 0,41
7,14 ± 0,37

Tvrdosť
8,14 ± 0,32
8,09 ± 0,30
8,05 ± 0,30
7,91 ± 0,35
7,09 ± 0,37

Štandard- šušienka bez prídavku ovsenej vlákniny, OV – sušienky s prídavkom ovsenej vlákniny

Najprijateľnejšie sušienky boli vyhodnotené pri 0,5 % prídavku (86,73 %). Vyššie prídavky
boli senzoricky menej akcepotovateľné.

Celková prijateľnosť
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72

0%
štandard

0,50%

1,00%

2,00%

5,00%

OV

Obr. 1 Celková prijateľnosť sušienok s prídavkom ovsenej vlákniny
ZÁVER

Z výsledkov práce vyplynuli závery, že ovsená vláknina je vhodná na
inkorporáciu sušienok do vyšky 0,5 % bez výrazného vplyvu na kvalitatívne
parametre. Zo senzorického hľadiska boli najprijateľnejšie sušienky s 0,5 %
prídavku ovsenej vlákniny.
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HODNOTENIE KVALITATÍVNYCH A SENZORICKÝCH
PARAMETROV CESTOVÍN OBOHATENÝCH ZEMIAKOVOU
VLÁKNINOU
EVALUATION OF QUALITATIVE AND SENSORY PARAMETERS OF
PASTA ENRICHED WITH POTATO FIBER
Michaela Lauková, Zlatica Kohajdová, Jolana Karovičová, Lenka Tomášiková
Abstract: The effects of commercial potato fiber addition at level 2.5, 5 and 10% on
qualitative and sensory parameters of pasta were studied. It was concluded that addition of
potato fiber reduced the optimal cooking time, increased water absorption and cooking loss of
pasta. From sensory evaluation resulted that pasta with high acceptance can be developed by
incorporating potato fiber at level 2.5%.
Keywords: dietary fiber, potato, qualitative parameters, pasta
ÚVOD
Cestoviny sú celosvetovo obľúbenou potravinou a preto sa javia ako vhodná matrica pre
inkorporáciu výživovo dôležitých látok, ako napr. sú vajcia, sušené mlieko, zelenina,
potravinová vláknina, strukoviny. Následkom prídavku týchto komponentov je zvýšená
nutričná hodnota produktu (Tazrart et al., 2016).
Kvalitatívne parametre cestovín závisia od škrobovo-proteínovej matrice. Pevnosť,
lepivosť cestovín a straty varením súvisia s obsahom bielkovín, pevnosťou lepku a tiež so
zložením škrobu. Inkorporácia neškrobových polysacharidov do cestovín ovplyvňuje
súdržnosť škrobovo–proteínovej štruktúry a tiež kvalitu cestovín (Brennan a Tudorica 2007).
Pre vývoj produktu s požadovanou chuťou, prijateľnosťou a zároveň zvýšenou nutričnou
hodnotou je potrebné zvoliť vhodné množstvo a typ vlákniny (Aravind et al., 2012).
Zemiaky (Solanum tuberosum L.) obsahujú v sušine približne 6 % neškrobových
polysacharidov. Najpočetnejšia frakcia je celulóza (2,7-3,8 %), potom hemicelulóza (1,8 %),
pektínové látky (0,7-1,5 %) a lignín (1,1-1,6 %) (Kita, 2002).
Zemiakové šupky, ako vedľajší produkt so spracovania zemiakov predstavujú bohatý zdroj
vlákniny s vysokou schopnosťou viazať vodu (Curti et al.., 2016). Pri spracovaní zemiakov
predstavujú vedľajšie produkty 33 až 35 % pôvodnej hmotnosti (Singh et al., 2011).
Komerčná zemiaková vláknina je rafinovaná zemiaková dužina - svetlo š
Cieľom práce bolo sledovať vplyv prídavku zemiakovej vlákniny (2,5, 5 a 10 %) na
kvalitatívne a senzorické parametre cestovín.
edý prášok, bez vône, s jemnou granuláciou (Pastuszewska et al., 2009).
MATERIÁL A METÓDY
Cestoviny boli pripravené podľa receptúry Hruškovej a Vítovej (2007) pomocou
laboratórneho cestovinového stroja Häussler LUNA (Heiligenkreuztal bei Riedlingen,
Nemecko). Komerčná zemiaková vláknina (Vitacel KF 300 R, PROGAST, Bratislava
Slovenská republika) sa použila ako náhrada múky vo výške 2,5, 5 a 10 %. V pripravených
cestovinách sa stanovili kvalitatívne parametre: optimálny čas varenia straty varením
(Padalino et al., 2013), absorbcia vody (Tazrart et al., 2016), napúčavosť a sediment
(Kohajdová et al., 2013) a vykonalo sa senzorické hodnotenie (Lim, 2011).
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri hodnotení kvalitatívnych parametrov cestovín (tabuľka 1) sa ukázalo, že prídavok
zemiakovej vlákniny skrátil optimálny čas varenia cestovín z 8,44 min (kontrolná vzorka) na
6,07 min (10 % prídavok vlákniny).
Počas varenia cestovín vo vode prejde časť rozpustných zložiek vrátane amylózy,
neškrobových polysacharidov a bielkovín do vody (tzv. straty varením). Vyššie straty
varením majú za následok nižšiu kvalitu cestovín (Majzoobbi et al., 2011). Inkorporácia
zemiakovej vlákniny spôsobila zvýšenie hodnoty strát varením z 5,38 % (kontrolná vzorka)
až na 6,91 % (10 % prídavok vlákniny). Podobný trend bol zaznamenaný aj pri sedimente,
ktorý sa s prídavkom zemiakovej vlákniny v porovnaní so štandardom (20,5 cm3) zvýšil až
na hodnotu 225 cm3.
Absorbcia vody závisí od chemického zloženia vlákniny a od veľkosti častíc, pričom
menšie častice ponúkajú väčšiu povrchovú plochu pre absorbciu vody (Kuchtová et al., 2016).
So zvyšujúcim sa obsahom zemiakovej vlákniny sa absorpcia vody zvýšila zo 163,69 % až na
176,52 % (10 % vlákniny).
Zväčšenie objemu - napúčavosť je pomer objemu skúšanej cestoviny pred varením a po
varení vztiahnutý na pôvodný objem (Kohajdová et al., 2013). Zistilo sa, že s rastúcim
obsahom vlákniny sa zvyšovala hodnota napučiavania cestovín, pričom najvyššiu hodnotu
(5,54 %) mali cestoviny s obsahom 10 % zemiakovej vlákniny.
Tabuľka 1 Kvalitatívne parametre cestovín

KV
Z 2,5 %
Z5%
Z 10 %

Optimálny čas
varenia [min]
8,44 ± 0,15
6,50 ± 0,06
6,10 ± 0,13
6,07 ± 0,09

Sediment
[cm3]
20,5 ± 0,7
123,0 ± 4,2
129,5 ± 6,4
225,0 ± 7,1

Absorbcia
vody [%]
163,6 9± 2,33
166,84 ± 4,22
174,89 ± 8,50
176,52 ± 2,04

Straty
Napúčavosť
varením [%]
[%]
4,90
± 0,21
5,38 ± 0,05
5,10 ± 0,07
5,62 ± 0,32
5,28 ± 0,04
6,83 ± 0,23
5,45 ± 0,07
6,91 ± 0,04

KV - kontrolná vzorka, Z - zemiaková vláknina

Vonkajší vzhľad cestovín a ďalšie parametre po uvarení sú najdôležitejšie kritériá
hodnotenia kvality cestovín. Na výslednú kvalitu cestovín vplývajú faktory ako napr. kvalita
suroviny, doba varenia alebo parametre technologického procesu. Z pohľadu spotrebiteľa je
predovšetkým dôležitá senzorická prijateľnosť výrobku (Kuchtová et al., 2016). Pri
senzorickom hodnotení (Obr. 1) sa zistilo, že cestoviny s 2,5 % prídavkom zemiakovej
vlákniny boli pri viacerých hodnotených parametroch porovnateľné s kontrolnou vzorkou
cestovín. Zvýšený prídavok vlákniny (5 a 10 %) mal za následok zníženie intenzity pšeničnej
chuti a vône cestovín. Pri vyššom prídavku vlákniny mali cestoviny zrnitejšiu štruktúru,
menej rovnomerný povrch a boli lepivejšie. Prídavok vlákniny spôsobil tiež zmenu farby
cestovín. S rastúcim obsahom vlákniny boli cestoviny tmavšie, čo bolo hodnotené za menej
prijateľné. Ďalej sa zistilo, že celková prijateľnosť cestovín (Obr. 2) sa s prídavkom
zemiakovej vlákniny znižuje. Najvyššiu celkovú prijateľnosť 91,56 % mali cestoviny
s prídavkom 2,5 % vlákniny.
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Obrázok 1 Senzorické hodnotenie cestovín
KV - kontrolná vzorka, Z - zemiaková vláknina

Obrázok 2 Celková prijateľnosť cestovín
KV - kontrolná vzorka, Z - zemiaková vláknina

ZÁVER
Zistilo sa, že zemiaková vláknina je vhodným zdrojom vlákniny pri príprave cestovín do
výšky prídavku 2,5 %. S rastúcim obsahom vlákniny sa skrátil čas potrebný na uvarenie
cestovín, zvýšili sa hodnoty sedimentu, absorbcie vody, napúčavosti cestovín a tiež došlo
k nárastu strát varením. Senzoricky najprijateľnejšie boli cestoviny s prídavkom vlákniny 2,5
%.
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UTILISATION OF DIFFERENT WHEAT VARIETY FOR COOKIES
PRODUCTION
VYUŽITIE RÔZNYCH ODRÔD PŠENICE PRI PRÍPRAVE SUŠIENOK
Michaela Lauková, Jolana Karovičová, Zlatica Kohajdová, Veronika Lopatková
Abstract: The purpose of this study was to evaluate physical parameters of cookies prepared
from different wheat variety. Sensory evaluation of products was also performed. It was
observed that cookies prepared from fine wheat flour showed the highest baking loss, volume
index and were harder than other cookies. Cookies prepared from flour with purple grain M2
were characterised with the highest volume and porosity. From sensory evaluation concluded
that cookies prepared from newly breed flour M1 were less acceptable for assessors.
Keywords: wheat, cookies, physical parameters, sensory evaluation
ÚVOD
Rod pšenica (Triticum L.) patrí do čeľade lipnicovitých (Poaceae). Zahŕňa niekoľko
druhov a veľký počet foriem a kultivarov. Hlavné sú dva druhy: pšenica obyčajná (Triticum
aestivum L.) a pšenica tvrdá (Triticum durum Desf.) (Gajdošová a Šturdík, 2004). V
súčasnosti pestované odrody pšenice letnej prešli dlhým šľachtiteľských procesom
zameraným hlavne na zvyšovanie kvantity a kvality produkcie (Chňapek et al., 2011). Odrody
pšenice sa od seba líšia svojimi agrotechnickými vlastnosťami ako je hektárový výnos,
odolnosť voči škodcom alebo chorobám, ale aj kvalitou zrna a jeho vhodnosťou na mletie
a pečenie (Ktenioudaki et al., 2010).
Na chemické a nutričné zloženie pšeničného zrna vplýva mnoho faktorov, ako napríklad
oblasť pestovania, odroda, hnojenie, termín sejby, klimatické podmienky a celý rad ďalších
činiteľov (Frančáková et al., 2002). Pojem kvality pšenice je veľmi široký, tak ako je široká
paleta aspektov, podľa ktorých ju posudzujeme. Medzi znaky rozhodujúce o úžitkovej
hodnote pšenice patria znaky obchodné (napr. druh, odroda, vlhkosť, obsah prímesí a nečistôt,
zdravotný stav, hmotnosť tisícich zŕn, senzorické vlastnosti), mlynárske (napr. vyrovnanosť
zrna, objemová hmotnosť zrna, veľkosť a tvar, podiel obalov a endospermu, výmeľnosť
endospermu, obsah popola, pokusný zámel, obsah popola, výťažnosť krupíc a múk,
výťažnosť šrotových a krupičných otrúb, granulácia múky, poškodenie škrobu, merná
spotreba energie a pekárske (obsah lepku, jeho vlastnosti, tvorba cesta, väznosť, fyzikálne
vlastnosti cesta, plynotvorná schopnosť, aktivita amyláz a proteáz, obsah pentóz, obsah tukov
a lipidov, obsah pigmentov, stupeň peptizácie bielkovín, obsah bielkovín, mikrobiálna
kontaminácia, pekársky pokus) (Zálešáková et al., 2004).
Cieľom práce bolo pripraviť sušienky z múk novo vyšľachtených odrôd pšenice, stanoviť
kvalitatívne parametre sušienok a vykonať senzorické hodnotenie.
MATERIÁL A METÓDY
Na prípravu sušienok bola použitá múka z novo vyšľachtených odrôd pšenice letnej (M1)
a múka z pšenice s purpurovým zrnom (M2) (Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš Pstruša
a VÚRV Piešťany) a pšeničná múka hladká (Penam Slovakia, Nitra, SR). Ostatné suroviny
boli zakúpené v maloobchodnej sieti (cukor, stužený tuk, kypriaci prášok a soľ). Sušienky
boli pripravené podľa receptúry autorov (Kohajdová et al, 2011). V sušienkach sa stanovili
fyzikálne parametre: výška, šírka, straty pečením, objem, objemový index a pomer výšky
a šírky, pórovitosť (Kohajdová et al., 2011). Tvrdosť a lámavosť sušienok bola stanovená
pomocou analyzátora textúry (Jambrec et al., 2013). Pri senzorickom hodnotení sa sledovali
parametre: farba, vôňa, chuť, textúra a celková prijateľnosť sušienok.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Kvalitatívne parametre pripravených sušienok sú uvedené v tabuľke 1. Objem sušienok je
významným parametrom pre hodnotenie kvality a následne aj prijateľnosti sušienok pre
konzumenta (Onvulata et al., 2008). Zistilo sa, že najvyšší objem mali sušienky z múky M2
(8,48 cm3), zatiaľ čo najnižší objem mali sušienky z múky M1 (7,68 cm3). U sušienok
pripravených z pšeničnej hladkej múky HL boli zistené vyššie straty pečením (17,67 %) ako u
ostatných sušienok. Ďalej sa zistilo, že pomer šírky a výšky bol najvyšší pri sušienkach
pripravených z múky M1 (13,25) a tieto sušienky mali najnižšiu hodnotu pórovitosti (0,23).
Tabuľka 1 Kvalitatívne parametre sušienok
HL
M1
M2
7,84 ± 0,26
7,68 ± 0,30
8,48 ± 0,41
Objem (cm3)
17,67 ± 0,10
17,04 ± 0,21
16,96 ± 0,17
Straty pečením (%)
12,77 ± 0,21
13,25 ± 0,31
12,56 ± 0,34
Pomer šírky a výšky
3
0,25 ± 0,01
0,23 ± 0,01
0,29 ± 0,01
Pórovitosť (cm )
9,69
±
0,47
8,63
±
0,42
9,31 ± 0,21
Objemový index (mm)
HL – pšeničná múka hladká, M1,M2 – múky z novo vyšľachtených odrôd pšenice
Parametre hodnotenia textúry sušienok pripravených z múk rôznych odrôd pšenice sú
uvedené v tabuľke 2. Tvrdosť predstavuje maximálnu odolnosť sušienky voči zaoblenej hrane
čepele v momente keď sa začne lámať (Jambrec et al., 2013). Bolo zistené, že sušienky
pripravené z pšeničnej hladkej múky mali približne o 40 % vyššiu tvrdosť (1407,08 g), ako
sušienky pripravené z múky M1 (1041,87) a M2 (1072,23). Hodnoty lámavosti všetkých
druhov pripravených sušienok boli približne rovnaké a nachádzali sa v rozmedzí 18,37–18,67
mm.
Tabuľka 2 Textúrne parametre a celková prijateľnosť sušienok
Tvrdosť (g)

Lámavosť (mm)

Celková prijateľnosť (%)

1407,08 ± 53,39
18,40 ± 0,28
80,67 ± 3,81
HL
1041,87 ± 43,28
18,37 ± 0,24
77,92 ± 3,41
M1
1072,23 ± 37,34
18,67 ± 0,31
80,67 ± 3,24
M2
HL – pšeničná múka hladká, M1,M2 – múky z novo vyšľachtených odrôd pšenice
Pri senzorickom hodnotení sušienok (Obr. 1) sa zistilo, že sušienky z múky M1 mali
najnižšie bodové hodnotenie vzhľadu, vône a chuti. Sušienky pripravené z múky HL mali
výraznejšiu pšeničnú vôňu. Pri hodnotení tvrdosti mali sušienky z múky M1 porovnateľné
hodnotenie ako sušienky z pšeničnej múky HL. Pri hodnotení celkovej prijateľnosti (Tab.2)
sa zistilo, že sušienky z múky M1 boli v porovnaní so sušienkami z múky M2 a HL (80,67 %)
menej prijateľné (77,92 %).

277

Obrázok 1 Senzorické hodnotenie sušienok
HL – pšeničná múka hladká, M1,M2 – múky z novo vyšľachtených odrôd pšenice

ZÁVER
Pri hodnotení sušienok pripravených z rôznych odrôd pšenice sa zistilo, že sušienky
z pšeničnej múky hladkej boli tvrdšie a mali najvyššie straty pečením. Sušienky z pšenice
s purpurovým zrnom mali najvyššie hodnoty objemu a pórovitosti. Pri senzorickom hodnotení
sušienok sa zistilo, celková prijateľnosť sušienok pripravených z múky M1 je nižšia.
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VYUŽITIE KAROTENOIDOVÝCH VÝLISKOV PRI VÝROBE
POTRAVÍN NA OSOBITNÉ VÝŽIVOVÉ ÚČELY
USE OF CAROTENOID RICH BY-PRODUCTS IN THE PRODUCTION
OF FOOD FOR PARTICULAR NUTRITIONAL USES
Stanislava Matejová, Martina Fikselová, Andrea Mendelová, Patrícia Martišová
Abstract: The aim of this work was to evaluate the total amount of carotenoids and the dry
matter content in the by-products obtained from tomato and chilli pepper processing. In
purpose to determine total carotenoid content, the pomaces were dried, ground and extracted
by acetone and spectrophotometry (by the Slovak Technical Standard) was used. The
antioxidant activity and the dry mater content were determined as well. We can state that very
rich in total carotenoids are pomaces from chilli pepper processing (calculated per dry mater,
443.85 mg.kg-1), compared to tomato pomaces, 82.44 mg.kg-1. Antioxidant activity of
pomaces determined by the FOMO method calculated per dry matter ranged from 3512.9 mg
ascorbic acid equvalents.kg-1 (tomato) to 5394.7 mg ascorbic acid equvalents.kg-1 (chilli).
Both raw materials are planned to be used in the fortification of foodstuffs for particular
nutritional uses, such as gluten-free, lactose-free, for sportsmen, etc. as a nutritional valuable
raw material.
Key words: carotenoids, tomato, lycopene, by-products, chilli peppers
ÚVOD
Celosvetová produkcia rajčín bola v roku 2015 cca 130 miliónov ton. Medzi
najväčších producentov rajčín patria Čína, EÚ, India, USA, Turecko. Tvoria až 70 %
celosvetovej produkcie rajčín (URL 1). Na Slovensku sa v roku 2014 vyprodukovalo 21 459
ton rajčín (URL 2). Väčšina z nich sa spracováva na potravinárske produkty ako sú džúsy,
kečupy, omáčky, pasty a prášky. Vedľajšie produkty spracovania rajčín sú bohaté na
fytochemikálie a zložky s nutričnými vlastnosťami (Sharma et al, 2016). Medzi prítomné
fytochemikálie patria tokoferoly, polyfenoly a steroly, ktoré vykazujú antioxidačnú aktivitu.
Tieto vedľajšie produkty sú bioorganickým materiálom a sú v súlade s trendom udržateľnosti
a recyklácie. Medzi nejedlé časti (zvyšky) ovocia a zeleniny po ich spracovaní patria napr.
šupky, semená a struky. Tieto tvoria 10 % až 60 % z celkovej hmotnosti čerstvého ovocia
a zeleniny (Sharma et al., 2016). Vedľajšie produkty zo spracovania rajčiakov (semená
a šupky), ktoré získame bez vynaloženia ďalších nákladov sa môžu podielať na znižovaní
odpadov z potravinárskeho priemyslu a tým prispievať k zvyšovaniu environmentálnej
udržateľnosti. V šupkách rajčiakov sa okrem karotenoidov nachádzajú aj iné cenné zložky
ako sú proteíny, aminokyseliny, polyfenoly, atď. Najdôležitejším farbivom z karotenoidov je
lykopén (Sarkar a Kaul, 2014).
Ďalším významným zdrojom karotenoidov sú vedľajšie produkty získané pri
spracovaní čili papričiek. Hlavné karotenoidy, ktoré sa nachádzajú iba v čili papričkách sú
kapsantín a kapsorubín (Schweiggert et al., 2007).
Na Slovensku sa v roku 2014
vyprodukovalo 5 083 ton čili papričiek (URL 2).
Cenné zložky sa z vedľajších produktov môžu izolovať a použiť ako prírodné
antioxidanty pri výrobe funkčných potravín alebo ako prídavné látky na predĺženie
skladovateľnosti potravinárskych výrobkov (Kalogeropoulos et al., 2012). Vedľajšie produkty
môžu byť využité buď ako surovina pre sekundárne procesy alebo ako zložka nových
produktov (Arvanitoyannis a Varzakas, 2013). V súčasnej dobe existuje viacero možností pre
využívanie alebo recykláciu väčšiny potravinárskych zvyškov (Laufenberg et al., 2003).
Potravinou na osobitné výživové účely (POVU) sa podľa Zákona o potravinách
definuje potravina, ktorá je pre svoje špeciálne zloženie alebo spôsob výroby jednoznačne
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rozoznateľná od potraviny na bežnú spotrebu, vhodná na uvádzané výživové účely a takto
umiestňovaná na trh. V súčasnosti sa na našom trhu nachádza množstvo výrobkov, ktoré sú
označované ako bezlepkové alebo bezlaktózové, pre športovcov, diabetikov, malé deti a iné.
Práve karotenoidy patria medzi funkčné zložky potravín s významným zdravotným benefitom
pre konzumentov.
Cieľom práce bolo vyhodnotiť vedľajšie výrobné zvyšky (výlisky) zo spracovania
rajčín a čili papričiek ako lacný a potencionálny zdroj karotenoidov a resp. prírodných
antioxidantov, pre ich ďalšiu možnú aplikáciu do potravín na osobitné výživové účely.
MATERIÁL A METODIKA
Ako vzorky sa použili vysušené a pomleté výlisky z čili papričiek (rôznych odrôd)
získaných z Paprikárne Chillis, Nitra a výlisky z rajčín získaných od spracovateľa Tomata,
Kolárovo. Z každej vzorky bolo vykonaných 6 meraní. Výlisky boli pred stanovením
vysušené a pomleté na laboratórnom mlynčeku. Navážili sa 2 g vzorky a pridalo sa 20 ml
acetónu. Vzorku sme extrahovali na trepačke 24 hodín.
Obsah celkových karotenoidov vyjadrený ako obsah ß-karoténu sa analyzoval pri vlnovej
dĺžke 445 nm na spektrofotometri UV VIS Jenway model 6405 UV/VIS podľa STN 56 0053.
Vzorka sa extrahovala morským pieskom s malými podielmi acetónu do úplného odfarbenia.
Prefiltrovaný extrakt sa pretrepával do petroléteru.
Stanovenie sušiny sa uskutočnilo vysušením vzorky do konštantnej hmotnosti
(gravimetricky).
Antioxidačná aktivita sa stanovila metódou FOMO (Prieto et al., 1999). Princípom metódy
je redukcia Mo (VI) na Mo (V) účinkom redukčných zložiek za prítomnosti fosforu. Vzniká
zelený fosfomolybdénový komplex, ktorého intenzita zafarbenia sa meria spetrofotometricky
pri vlnovej dĺžke 695 nm. Redukčná schopnosť zlúčenín je vyjadrená ako množstvo kyseliny
askorbovej (AA), ktorá je potrebná na dosiahnutie toho istého redukčného účinku.
Štatistické spracovanie výsledkov- základné štatistické ukazovatele ako sú priemer
a smerodajná odchýlka boli vypočítané v programe MS Excel.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Na základe získaných výsledkov (graf 1a) môžeme konštatovať, že vysoké množstvo
celkových karotenoidov obsahujú výlisky z čili papričiek, v priemere 381,71 mg.kg-1.
Priemerný obsah celkových karotenoidov v paradajkových výliskoch bol 76,01 mg.kg-1, čo je
5-násobne menej v porovnaní s obsahom karotenoidov vo výliskoch z čili papričiek.
Z funkčného hľadiska je výhodnejšia šupka rajčín. Obsahuje značné množstvo lykopénu
(18.86 μg.g-1), polyfenolov (33.5 mg TAE.100 g-1) a antioxidantov (Sarkar a Kaul, 2014).
Lykopén sa získava extrakciou a koncentráciou z celých plodov rajčín, ktoré sú pestované
špeciálne na tento účel. Takýto komerčne dostupný produkt je však veľmi nákladný. To
podnietilo hľadanie alternatívnych zdrojov lykopénu a technológií na jeho získavanie.
Vhodnou alternatívou sú rajčiakové výlisky (Zuorro et al., 2011).
Po prepočítaní celkového obsahu karotenoidov na obsah sušiny (graf 1b) v
rajčiakových výliskoch, sa pri zistenom obsahu sušiny 92,2 % v nich nachádza 82,44 mg.kg1
celkových karotenoidov. V súčasnosti sa produkuje značné množstvo rajčiakových výliskov,
ktoré sa likvidujú. Využitím týchto výliskov ako zdroja prírodného lykopénu by spoločnosti
okrem zisku finančných prostriedkov taktiež prispeli aj k ochrane životného prostredia
(Zuorro et al., 2011).
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Graf 1 Množstvo karotenoidov (mg.kg-1) v stanovovaných výliskoch (a) a po
prepočte na obsah sušiny (b)
a)
b)

Zdroj: vlastné výsledky

Vzorka výliskov z čili papričiek s 86 % podielom sušiny po prepočítaní na
sušinu obsahovala v priemere 443,84 mg.kg-1 karotenoidov (graf 1b). V čili sa
prirodzene vyskytuje alkaloid kapsaicín (Hayman a Kam, 2008), ktorý mu dodáva
štipľavú chuť. Intenzívnu červenú farbu dodávajú karotenoidy hlavne kapsantín
a kapsorubín. Sú prítomné aj xantofyly a karotény ako zeaxantín, β-kryptoxantín,
violaxantín, antheraxantín a β-karotén (Schweiggert et al., 2007), rôzne karotenoidové
monoestery a diestery kapsantínu a zeaxantínu s kyselinou laurovou, myristovou
a palmitovou (Giuffrida et al., 2013). Semená sú počas spracovania oddelené od plodov
a následne zlikvidované (Akar et al., 2011).
Rajčiaky obsahujú zvyčajne 95 % lykopénu. Tento karotenoid je študovaný pre
jeho antioxidačné vlastnosti a vlastnosti spojené s prevenciou rakoviny. Jeho
antioxidačná úloha sa uplatňuje pri prevencii srdcovo-cievnych ochorení, znižuje
hromadenie krvných doštičiek a tým zabraňuje vzniku zrazenín, srdcovému infarktu
a mŕtvice. Preukázali sa funkcie v ochrane proti rakovine hrubého čreva, prostaty,
prsníkov, pľúc a karcinómu pankreasu (Singh a Goyal, 2008). Aj nami sledované
výlisky preukázali zaujímavú antioxidačnú aktivitu stanovenú FOMO metódou, na
úrovni 2817,4 mg ekvivalentu kyseliny askorbovej.kg-1 z rajčiakov a 4326,6 mg
ekvivalentu kyseliny askorbovej.kg-1 získaných z čili (po prepočte na sušinu 3512,9 mg
ekvivalentu kyseliny askorbovej.kg-1 z rajčiakov a 5394,7 mg ekvivalentu kyseliny
askorbovej.kg-1 z čili), čo môže byť prínosom ako z hľadiska osobitného výživového
účelu tak aj z hľadiska pridanej suroviny a jej stability.
ZÁVER
Paradajkové a čili výlisky sú zaujímavým zdrojom karotenoidných farbív.
Môžeme ich považovať za lacnú a hodnotnú surovinu pri výrobe tradičných potravín
ako aj POVU. Obe suroviny navyše patria medzi prirodzene bezlepkové a bezlaktózové,
čo je žiaduce práve pri vývoji týchto špeciálnych potravín.
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INFLUENCE OF DEXTROSE EQUIVALENT ON THE GLASS
TRANSITION TEMPERATURE OF COMMERCIAL
MALTODEXTRINS
Anna Stępień, Teresa Witczak, Mariusz Witczak
Abstract: Thermodynamic properties of commercial maltodextrins with different dextrose
equivalent (DE 13, 16 and 19) were studied. The glass transition temperature was obtained
using differential scanning calorimetry (DSC). The Gordon-Taylor model was used to
describe the dependence between glass transition temperature and the water content. It was
found that glass transition temperature calculated for maltodextrins with various DE are
inversely related to dextrose equivalent value.
Keywords: maltodextrin, glass transition, Gordon-Taylor model
INTRODUCTION
Commercial maltodextrins, usually found as a white hygroscopic spray dried powder,
are widely used in industry, due their various properties and low price. In food processing
starch hydrolysates may be applied as a thickener, fat-mimetic (Domagała et al., 2006) and
carrier agents for sensitive ingredients such as pigments (Gandia-Herrero et al., 2010) and
flavors (CheMan et al., 1999). The higher digestibility than the starch, provides using
maltodextrins in the infant food. In order to texture improvement and stabilization,
maltodextrin addition was recommended for cake (Lakshaminarayan et al. 2006), bread
(Witczak et al., 2010) and meat products (Chronakis, 1998). A lot of recent studies focus on
application of maltodextrins to increasing glass transition temperature and as a prevention of
deteriorative reactions in food powders. Effect of maltodextrins addition on dried food
products has been reported for pineapple (Gabas et al., 2007), borojo (Mosquera et al., 2010),
strawberry (Mosquera et al., 2012), cape gooseberry (Vega-Galvez et al., 2014), grapefruit
juice (Telis and Martinez-Navarrete, 2009), acai juice (Tonon et al., 2009), noni (Jose Fabra et
al., 2011), high protein products: soy sauce (Wang and Zhou, 2013) and khoa (Nadeem et al.,
2006). On the other hand information on the same maltodextrins are limited.
The aim of this work was to provide experimental data of glass transition temperature
of commercial maltodextrins. Influence of dextrose equivalent values of hydrolysates on
thermal properties was also studied.
MATERIAL AND METHODS
Commercial maltodextrins with different dextrose equivalent values (DE 13, 16 and
19) were purchased from Regis (Poland). A shelf freeze-dryer (Alpha 1-2 LD plus Christ) was
used to obtain dry powders. The freeze-dried maltodextrins were stored in the dessicator with
P2O5 for 2 weeks to reduce to the minimum moisture of the powders.
Samples (1g) of maltodextrins were weighed into glass pans and equilibrated over such
saturated solutions in dessicators at 25 °C. Eleven saturated salt solutions (LiCl, CH3COOK,
MgCl2, K2CO3, Mg(NO3)2, NaBr, NaNO2, NaCl, (NH4)2SO4, KCl i BaCl) with known water
activity in the range of 0.11 to 0.90 (Barbosa-Cánovas et al., 2008) were prepared. All salts
were obtained from Sigma – Aldrich (USA). Required time for equilibration was 5-6 weeks,
based on the change in sample weight. The glass transition temperature was determined using
differential scanning calorimetrer DSC 204F1 Phoenix (Netzsch, Germany). Equilibrated
maltodextrin samples of (10mg) were weighed into aluminum pans and hermetically sealed.
An empty pan was used as reference. The measurement was carried out in duplicate. The
DSC thermograms were obtained from - 80 °C to 250 °C at heating rate of 10 °C/min. All
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thermograms were analyzed using Proteus Analysis (Netzsch, Germany) software. Glass
transition temperature was determined from the mid-point of an endothermic shift of baseline.
The plasticizing effect of water on glass transition was described by the Gordon – Taylor
(1952) model represented by following equation:
where: Tg – glass transition temperature, Tg1 – glass transition temperature of dry
maltodextrin, w1- mass fraction of maltodextrin, Tg2 – glass transition of pure water (-135 °C),
w2 – mass fraction of water, K- Gordon - Taylor parameter.
DATA ANALYSIS
Calculations were performed using the non-linear estimation module of Statistica 8.0
software (StatSoft, Inc., USA), by employing the Levenberg-Marquardt algorithm. The
goodness of fit was measured by calculation of coefficient of determination (R2).
RESULTS AND DISCUSSION
The amount of the water is the main parameter which determines Tg value. With
increasing moisture content Tg values decrease to -135 °C what is equal to glass transition
temperature of pure water (Johari et al., 1987). Figure 2 shows dependence of Tg respect to
water activity, plotted using Gordon-Taylor equation.
Estimated Tgs ranged between 98,6 and 113,5 °C which is significantly lower than
expected values. According to Roos and Karel (1991) Tg of the dry maltodextrin varies
between 100°C (DE 36) and 188 °C (DE 5). Mosquera et al. (2010) obtained Tgs equal to
178.47°C for DE 7 and 152.2°C for DE 19, while analogical value noted by Jose Fabra et al.
(2011) was 125.7°C (DE 12). It is known that glass transition temperature depends on
molecular weight of the hydrolysates. Despite the dextrose equivalent role, the significant
differences between dry maltodextrin samples can be affected by many factors such as
botanical source or hydrolysis method. Moreover, Tg value depends on the average molecular
weight of oligosaccharides (White et al., 2003). According to Avaltroni et al. (2004) presence
of the short-chain saccharides increases plasticizing water effect and causes decreasing of the
Tg. In accordance with studies on properties of maltodextrins obtained from different
botanical sources, rice powder containing the highest amount of low molecular weight sugars,
showed the lowest Tgs values (Wang and Wang, 2000). The K constant controls degree of
curvature of the glass transition temperature that dependence on water content and is related
to the strength of the interaction between the system components (Gordon and Taylor, 1952).
According to Roos (1993) K value depends mainly on the dry material glass transition
temperature and it may be estimated by linear equation (K=0.0293Tg+3.61) which basing on
experimental Tg values of dry powder. Obtained K values for maltodextrins ranging between
2.12 and 2.21, were lower than analogical values reported by Mosquera et al. (2010) i Jose
Fabra et al. (2011). Taking into account relatively low values of Tg calculated for samples
stored at 0 water activity (P2O5), obtained K values are acceptable.
CONCLUSION
Estimated parameters of Gordon-Taylor model, K and Tgs, changed between 2.12 -2.21
and 98.6 – 113.5 °C, respectively. Glass transition temperature calculated for maltodextrins
with various DE are inversely related to dextrose equivalent value.
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Figure 1. Glass transition temperature – water content relationship of maltodextrins with
different DE value. Experimental (dots) and fitted (lines) data.
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ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA AROMATICKÝCH ROSTLIN
ANTIOXIDANT CAPACITY OF AROMATIC PLANTS
Soňa Škrovánková, Miroslav Fišera, Helena Velichová, Pavel Budinský, Eva Szarowská
Abstract: Aromatic plants contain important biologically active compounds such as
antioxidants (polyphenols, vitamins, minerals). To important aromatic plants belong
chamomile, lavender, lemon balm, oregano, sage, and agrimony, that were analyzed in our
work for polyphenol content (PP) and antioxidant capacity (AC). Photometric method with
Folin-Ciocalteu reagent was used for PP determination of aromatic plants extracts. The
content of PP was evaluated for extracts (10.42 – 93.35 mg GAE.g-1) in this order: oregano
and lemon balm, further lavender, sage and agrimony, and the lowest for chamomile.
Quantity of polyphenols and AC are affected by several factors, such as temperature of
extraction. Higher temperature of extraction resulted in higher amount of extracted
polyphenols and also higher AC. AC was assessed by photometric method with DPPH
solution (23.32 – 146.97 mg AAE.g-1). The highest antioxidant capacity was evaluated for
oregano extract, that has also the biggest value of PP. Lower AC showed extracts of lemon
balm, further extracts of agrimony, sage, lavender, and the lowest AC was determined for
chamomile. Oregano and lemon balm are therefore plants with higher content of biologically
active compounds.
Key words: aromatic plants, polyphenols, antioxidant capacity, DPPH
ÚVOD
Antioxidanty brání oxidaci a tím prodlužují přirozenou údržnost potravin. Po
chemické stránce antioxidanty představují skupinu látek, které se značně liší v chemické
struktuře a mají rozdílný mechanismus působení na potraviny. Patří sem vitaminy C a E,
polyfenoly (fenoly jako thymol, karvakrol, hydrochinon, guajakol a isoeugenol, fenolové
kyseliny, především kyselina skořicová, salicylová a kávová a její ester kyselina
rozmarýnová), flavonoidy (rutin, kvercetin, myricetin), karotenoidy (karoteny, lykopen,
lutein), a některé stopové prvky (zinek, selen) (Capecka et al., 2005).
Antioxidační vlastnosti vykazuje řada rostlinných potravinářských materiálů. Už
dlouhou dobu se k prodloužení údržnosti potravin používají různé rostliny, byliny a koření. K
účinným patří rozmarýn a šalvěj, ale i oregano, tymián, hřebíček (Hinneburg et al., 2006).
Tyto zdroje antioxidantů můžou být použity buď pro přímou spotřebu, nebo pro výrobu
potravinových doplňků, na obohacení potravin s cílem zvýšit jejich biologickou hodnotu.
Příjem antioxidantů hraje důležitou roli i v ochraně lidského organismu proti působení
volných radikálů. Významnou roli při ochraně před volnými radikály hraje prevence, tedy
redukce příčin jejich vzniku. Mnoho klinických a epidemiologických studií ukazuje spojení
mezi antioxidační aktivitou látek přítomných v potravinách a nemocemi jako jsou
kardiovaskulární onemocnění či karcinogeneze. V této souvislosti je věnována pozornost
potravinám rostlinného původu, které slouží jako zdroj antioxidantů (Paulová et al., 2004;
Lenaz,1998).
Aromatické rostliny jsou rostliny užitkové a často mají více uplatnění. Kromě
uplatnění v prevenci či léčení různých onemocnění se z aromatických rostlin připravují
výluhy jako čaje, extrakty, silice destilací s vodní parou, koření. Aromatické rostliny často
vykazují antioxidační a antimikrobní aktivitu a nesou chuť a vůni. Využití aromatických
rostlin je kromě potravinářství, i v kosmetice, farmaceutickém průmyslu, zvěrolékařství a
lidovém léčitelství (Piccaglia et al., 1993).
K významným aromatickým rostlinám patří rostliny čeledi Lamiaceae jako levandule
lékařská, meduňka lékařská, oregano - dobromysl obecná, šalvěj lékařská; čeledi Asteraceae
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(heřmánek pravý); a Rosaceae (řepík lékařský). Chemické složení rostlin je závislé na odrůdě,
půdě, klimatických podmínkách a dalších faktorech.
K hlavním komponentům levandule patří linalol, linalylacetát a další mono- a
seskviterpeny, flavonoidy jako luteolin, triterpenoidy jako ursolová kyselina a kumariny
(Hajhashemi et al., 2003). Meduňka obsahuje kyselinu kávovou a její derivát kyselinu
rozmarýnovou, flavonoidy a fenolové kyseliny (karnosová kyselina, triterpeny kyseliny
ursolové a oleanová kyselina) (Herodež et al., 2003). V oreganu je účinná především jeho
silice, která je bohatá na thymol a karvakrol zodpovědné za antioxidační a antimikrobiální
účinek (Porto et al., 2009). Šalvěj obsahuje účinné látky, jako jsou flavonoidy (luteolin,
apigenin) a kyselinu rozmarýnovou. Některé druhy šalvěje se používají jako koření k
ochucení masa, např. vepřového, klobás a drůbeže. Dále má šalvěj využití jako antioxidant,
kdy stabilizuje tuky a potraviny obsahující tuk (Delamare et al., 2007). K hlavním složkám
heřmánku s biologickými účinky patří seskviterpenové sloučeniny jako α-bisabolol a
chamazulen, které mají protizánětlivé, antimikrobiální účinky, a také farnesen a β-eudesmol
(Rocha et al., 2011). V řepíku jsou obsažené třísloviny, flavonoidy, silice a hořčiny,
flavonové barvivo kvercitrin, kyselina nikotinová, cholin (Giao et al., 2009).
Cílem této práce bylo stanovit antioxidační aktivitu a obsah polyfenolických látek
extraktů aromatických rostlin (heřmánek, levandule, meduňka, oregano, šalvěj, řepík).
MATERIÁL A METODY
Vzorky 6 sušených aromatických rostlin zakoupené v běžné tržní síti v sypané formě
od 2 různých výrobců z ČR: heřmánek (Matricaria chamomilla), levandule (Lavandula
angustifolia), meduňka (Melissa officinalis), oregano (Origanum vulgare L), šalvěj (Salvia
officinalis), řepík (Agrimonia eupatoria).
Obsah polyfenolických látek (PF) byl stanoven v reakční směsi složené z extraktu
vzorku, který byl připraven dvounásobnou extrakcí aromatické rostliny a vody o teplotě 80 °C
po dobu 10 min. U dvou aromatických rostlin (meduňka, oregano), které měly nejvyšší obsah
polyfenolických látek, byly připraveny i výluhy o teplotě
60 °C a 100 °C. K extraktu
byl přidán 1 mL Folin-Ciocalteuova činidla (Penta, ČR) a
10 % Na2CO3. Celkový obsah
polyfenolů byl stanoven modifikovanou fotometrickou metodou (Shan et al., 2005) při 750
nm proti slepému pokusu po uplynutí reakčního času 15 min. ve tmě. Jako standard byla
použita kyselina gallová. Celkový obsah PF byl přepočten na standard kyseliny gallové (KG)
a vyjádřen jako ekvivalent KG v mg.g-1.
Antioxidační aktivita (AA) byla zjišťována fotometrickou metodou využívající stabilní
radikál DPPH• a jeho reakci s extraktem aromatické rostliny. Při reakci dochází k redukci
radikálu DPPH• za vzniku DPPH-H a tím odbarvení reakční směsi. Pokles absorbance se
vyhodnocuje proti kontrolnímu vzorku s vodou. AA byla měřena v reakční směsi složené z
extraktu vzorku (stejný postup jako pro měření PF) a roztoku činidla DPPH v metanolu (0,25
mM; Aldrich, USA) a acetátového pufru (pH = 5,5) modifikovanou fotometrickou metodou
(Hinneburg et al., 2006) spektrofotometrem (Libra S6 Biochrom, UK) při 515 nm po uplynutí
reakčního času 1 hod. ve tmě. AA byla přepočtena na standard kyseliny askorbové (KA) a
vyjádřena jako ekvivalent KA v mg.g-1.
U dvou aromatických rostlin (meduňka, oregano), které vykazovaly nejvyšší PF a také
vysokou antioxidační aktivitu, byly připraveny i výluhy o teplotě 60 °C a 100 °C.
Všechny hodnoty jsou udávány jako průměr ze tří stanovení. Statistická analýza
výsledků byla provedena pomocí statistického programu Statistica analýzou rozptylu
(ANOVA) na 5 % hladině významnosti.
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Fenoly patří k významné skupině rostlinných složek, které mají na aromatickém kruhu
jednu až tři hydroxylové funkční skupiny v různých polohách. Polyfenolické sloučeniny jsou
často zodpovědné za antioxidační aktivitu rostlinných produktů a nápojů. Výsledky stanovení
obsahu PF extraktů aromatických rostlin jsou uvedeny v Tabulce 1.
Hodnoty obsahu PF byly v rozmezí s rozdílem 80 mg ekv. KG.g-1 sušiny vzorku, což
je poměrně velké rozmezí. Nejvyšší obsah polyfenolů byl stanoven u extraktů z oregana a
meduňky, a přibližně poloviční hodnoty oproti PF oregana, měly extrakty dalších tří bylin –
levandule, šalvěje a řepíku. Heřmánkové extrakty měly v porovnání se všemi aromatickými
rostlinami výrazně nízké obsahy polyfenolů. Naše výsledky PF u oregana a některých dalších
bylin korelují i s výsledky jiných autorů, kteří stanovili obdobně vysoké hodnoty (Chrpová et
al., 2010; Shan et al., 2005; Marcinčák et al., 2008).
Tabulka 1 Obsah polyfenolů a antioxidační aktivita aromatických
rostlin.
PF
AA
Extrakty
(mg ekv. KG. g-1±SD) (mg ekv.KA. g-1±SD)
12,28 ±1,1
23,32 ±0,9
Heřmánek 1
10,42 ±1,0
23,84 ±1,2
Heřmánek 2
42,11 ±1,4
45,26 ±2,1
Levandule 1
38,09 ±2,2
41,62 ±2,3
Levandule 2
62,08 ±3,1
125,88 ±4,1
Meduňka 1
69,68 ±1,9
107,10 ±3,2
Meduňka 2
73,56 ±2,2
78,26 ±2,5
Oregano 1
93,35 ±3,1
146,97 ±2,4
Oregano 2
45,11 ±2,3
50,89 ±1,7
Šalvěj 1
26,31 ±1,2
45,00 ±1,6
Šalvěj 2
43,86 ±3,2
61,27 ±2,4
Řepík 1
40,77 ±2.0
69,78 ±2,8
Řepík2

Z porovnání výsledků PF u extraktů připravovaných při různých teplotách (Obrázek 1)
je zřejmé, že teplota výluhu má vliv na obsah celkových polyfenolů. Obecně lze říci, že vyšší
teplota pro výluh zabezpečí vyšší podíl vyextrahovaných polyfenolů, i když v případě oregana
se jako nejvhodnější jeví ne zrovna maximální teplota.
Pro stanovení AA byla zvolena spektrofotometrická metoda s využitím stabilního
radikálu DPPH•, kdy dochází k jeho redukci a fialový roztok DPPH se při reakci odbarvuje a
absorbance se snižuje. AA byla srovnána se standardem KA. Výsledky měření AA
v extraktech aromatických rostlin jsou uvedeny v Tabulce 1.
Antioxidační aktivita se pohybovala v rozmezí s rozdílem téměř 124 mg ekv. KA.g-1,
což je také poměrně velké rozmezí, podobně jako u PF. Největší AA byla zjištěna v extraktu
oregana, které mělo také nejvyšší obsah PF. Nižší aktivitu vykazovaly extrakty meduňky,
podobně jako při stanovení obsahu PF, a také druhý extrakt oregana, který měl druhou
nejvyšší hodnotu PF. Z toho je patrné, že na AA můžou mít vliv i jiné antioxidační složky než
jen polyfenolické látky, jako např. vitaminy s antioxidačním účinkem nebo některé minerální
látky. Následují vzorky řepíku, šalvěje, levandule a nejnižší AA byla stanovena u heřmánku,
až šestinásobně nižší hodnota oproti výluhu z oregana. Naše výsledky AA u oregana,
meduňky, šalvěje, levandule a také heřmánku, jsou podobné s hodnotami dalších autorů,
případně mírně nižší (Chrpová et al., 2010; Buřičová a Réblová, 2008). Kromě konkrétních
parametrů stanovení mají na AA vliv i další faktory jako odrůda, půdní a klimatické
podmínky a jiné, které ovlivňují množství sloučenin odpovědných za antioxidační aktivitu.
Závislost extrakce látek odpovědných za AA vodních výluhů rostlin, jako řepík, na čase
luhování a velikosti vyluhovaných částic rostlinného materiálu zkoumali ve své práci Giao et
al. (2009). Zjistili, že účinek extrakce je závislý jak na době vyluhování, tak i na velikosti
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vyluhovaných částic. Za minimální dobu potřebnou k zajištění přijatelné míry extrakce je
možno považovat 5 min., a velikost částic rostlinného materiálu 0,2 mm.
Korelace zjištěná mezi obsahem PF a AA všech vzorků byla 0,8527, což poukazuje na
průměrnou korelaci.
Z porovnání výsledků AA u extraktů připravovaných při různých teplotách (Obrázek
1) je zřejmé, že teplota výluhu má vliv i na antioxidační aktivitu, podobně jako u PF, přičemž
čím vyšší teplota výluhu byla použita, tím vyšší byla antioxidační aktivita.

Obrázek 1 Obsah polyfenolů a antioxidační aktivita extraktu meduňky a oregana při různých
teplotách výluhu

ZÁVĚR
Nejvyšší obsah polyfenolů z námi stanovovaných aromatických rostlin byl určen u
extraktů z oregana a meduňky, dále z levandule, šalvěje a řepíku. Heřmánkové extrakty měly
nízké obsahy celkových polyfenolů. Dle našich zjištění vyšší teplota výluhu zabezpečí vyšší
podíl vyextrahovaných polyfenolů a také vyšší antioxidační aktivitu. Největší antioxidační
aktivita byla zjištěna u extraktu z oregana, který obsahoval i nejvíce polyfenolů. Nižší aktivitu
vykazovaly extrakty meduňky, podobně jako při stanovení obsahu PF, následují vzorky
řepíku, šalvěje, levandule a nejnižší AA byla stanovena u heřmánku, až šestinásobně nižší
hodnota oproti výluhu z oregana. Oregano a meduňka se tedy řadí k druhům s vyšším
obsahem biologicky aktivních látek.
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VYUŽITÍ JEČNÝCH MOUK V PRODUKCI JEMNĚ MĚLNĚNÝCH
MASNÝCH VÝROBKŮ
THE USE OF BARLEY FLOUR IN THE PRODUCTION OF
COMMINUTED MEAT PRODUCTS
Michaela Zacharová, Iva Burešová, Robert Gál, Kateřina Vaculová
Abstract: The texture profile analysis of low fat comminuted meat product enhanced by two
types of native flours from Czech spring barley with different genotype, protein, starch, and
β-glucan content AF CESAR a KM 2460-2 was tested. Greater hardness, springiness and
resilience have been demonstrated for products with added KM2460-2. With growing amount
of AF CESAR, compared with reference sample, resilience declined. There was no impact on
cohesiveness in both cases observed.
Key words: meat product, barley flour, textural properties, waxy starch
INTRODUCTION
Nowadays the comminuted meat products are very popular among consumers because
they are quite cheap and a quick source of protein in human nutrition. The products are made
from minced meat, water, sodium chloride and additive substances. From a sensory point of
view, consumers require a product with a homogeneous structure, optimal strength and
minimal losses of the liquid fraction during cooking, which ensures retention of flavors within
the product.
In recent years, more and more consumers when choosing foods are not only focused
on the sensory quality but also on nutritional value and possible health benefits. Especially
foods high in fat, salt or additives, which may, in long-term consumption cause health
problems, are not accepted. The food enhanced by functional ingredients is now showing the
increasing trend. One of the most important component of human nutrition is dietary
fiber (DF) because it contributes to substantially lowering the risk of serious diet-related
diseases as well as improving overall human health (Collins et al., 2010). DF occurs mainly in
the whole grain products. Barley, which was used in this experiment is, among other things, a
very good source of fiber. The major parts of barley dietary fiber are non-starch
polysaccharides, mainly cellulose, arabinoxylans, oligosaccharides and β-glucans (BG). It can
be expected that the consumption of BG may influence the risk of colon cancer and
cardiovascular diseases (Newman and Newman, 2008). Barley grain fiber also contributes to
an increase in fecal bulk (Collins et al., 2010). According to these health benefits barley can
be used as source of BG and DF in the functional food (Brennan and Cleary, 2005).
Moreover barley is the fourth major cereal crop in the world, and European Union is
the worldwide leader in barley production (www.statista.com). Czech Republic is the fourth
largest producer of barley in European Union (www.fao.org/faostat). Despite all nutrition
benefits, most harvested barley is used for feeding, malting and brewing, and only a minor
part is consumed by the food industry.
The aim of this study was to enrich the low fat comminuted meat product with DF,
which normally lacks and determine whether the effect on the meat product structure will be
affected by the use of barley flour with different grain composition.
MATERIAL AND METHODS
The study was performed on Czech spring barley (Table 1) with different genotype,
protein, starch, and β-glucan content AF CESAR a KM 2460-2 as shown in Table 1.
Moreover AF CESAR is hulless cultivar, KM2460 is hulled waxy line (Honců et al., 2016).
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Table 1 - Composition of native barley flours (in % d.m.) (Honců et al., 2016)

Cultivar

Protein (N×6,25)

Starch

β-glucans

AF Cesar
KM 2460-2

16.2
13.9

60.5
63.1

6.1
8.0

Total dietary
fiber
18.14
17.42

To eliminate the fat content in final meat product, the fresh chicken breast
meat (CBM) determined for this work was firstly manually deprived of the visible fat and
non-meat parts. The meat batter consisted of the CBM, crushed ice, nitrite salt mixture and
the barley flour used in this study. The fresh CBM was obtained from a Czech commercial
company (RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.) and restructured by a screw grinder, than packed
in 2 kg vacuum bags and frozen.
Twenty four hours before the meat batter production, the CBM temperature was
equilibrated in the refrigerator. The process of the final meat batter chopping was realized by
Stephan UMC 5 (Stephan Machinery GmbH., Germany). Mixing was performed under
reduced pressure at 1500 rpm for two minutes with constant temperature control. The final
chopping temperature did not exceed 11±1 °C in any case. The recipe of whole experiment
was designed so that each final sample contained 20 % (w/w) of solid content and 2 % (w/w)
of nitrite salt mixture.
For the purpose of texture profile analysis (TPA) the batter was filled into plastic
cylindrical containers and then the samples were exposed to heat treatment (temperature of
73±1 °C in the product core for 16±1 minutes). The cooling was carried out through a bath of
crushed ice and water for 20 minutes. Then the boxes were stored in the refrigerator (4 °C) for
one week until the analysis. The TPA of a four central cuttings (150 mm high, 35 mm
diameter) was realized by the texture analyzer TA.XT plus (Stable Micro Systems Ltd., UK).
Each sample was placed on the analyzer platform and compressed twice to 70 % of its high
using the aluminum cylindrical probe (100 mm diameter). The test speed of the probe was
5.00 mm/s and the delay between two cycles was 5 seconds. The texture parameters
(hardness, stickiness, elasticity, cohesiveness and chewiness) were determined by
ExponentLite software.
The results were statistically analyzed using analysis of variance (ANOVA). The
differences were tested on α = 0.05 significance level using Fisher LSD test. Analysis was
performed using Statistica CZ9.1 software (StatSoft, CR, Ltd).
RESULTS AND DISCUSSION
The analysis of texture, as shown in Table 2, shows the impact of barley flour AF
CESAR and KM2460-2 on texture parameters of minced meat product. Hardness of the
products (320 N) generally decreased (180 – 310 N) with the increasing amount of both of the
added barley flour, however the effect was not significant. The presence of soft gelatinized
barley starch (Burešová et al., 2016) may be a possible explanation. The samples with the
addition of flour KM 2460-2 were generally harder than those with the addition of AF
CESAR, which may be attributed to waxy starch in KM 2460-2 (Honců et al., 2016). The
presence of large amylopectin macromolecules may be expected to create gel stiffer than gel
from gelatinized starch AF CESAR. The differences in the gel characteristics also impacted
the other of textural characteristics. Greater springiness has been demonstrated for products
with added KM2460-2. Also with higher additions of KM2460-2 resilience grew, while with
growing amount of AF CESAR, compared with standard sample, resilience declined.
Regarding the cohesiveness, no negative impact of increasing concentrations of barley flour
to the consistency of the meat product was found.
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Experiment results showed that the use of native barley flour until the addition of
2.0% in a meat product do not have negative impact on the texture of the product in terms of
consistency of the product, while the structure is stronger and more flexible. Generally better
results were reached by using barley flour KM2460-2. This may be attributed to the different
composition of the starch. While cultivar AF CESAR has a standard starch composition,
KM2460-2 has a high proportion of amylopectin. The branching of amylopectin leads to the
formation of a stronger network, resulting in a firmer texture of the meat product.
CONLCLUSION
Barley is widespread crop with very advantageous nutrient composition. In particular,
it is important in terms of the content of dietary fiber and β-glucan, which is able to provide
consumers many health benefits. As the experiment found, well-chosen addition has no
destructive effect on the texture of the product. Regarding other important parameters of meat
products as losses during cooking, it can be presumed that due to the high proportion of
amylopectin in starch (KM2460-2) which less tends to retrogradation, the product will be less
prone to cooking losses. Examining the impact on the cooking losses, along with sensory
assessment will be the subject of further experiments.
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Tabulka 2 - Results of TPA analysis

Cultivar
Reference sample
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
KM 2460-2
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR
AF CESAR

%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

Hardness [N]
320±10 h, i
310±20 g, h, i
290±10 e, f, g, h, i
310±40 g, h, i
280±20 d, e, f, g, h
300±20 g, h, i
320±20 h, i
210±40 a, b, c
320±30 h, i
330±20 i
300±20f, g, h, i
264±5 d, e, f, g
300±10 f, g, h, i
270±60 d, e, f, g, h
250±40 c, d, e, f
270±10 d, e, f, g, h
240±10 b, c, d
290±30 d, e, f, g, h, i
243±9 b, c, d, e
200±10 a, b
180±90 a

Springiness [%]
72±7 b, c
67±4 b, c
62±5 b, c
66±3 b, c
66±5 b, c
68±2 b, c
80±30 c
70±20 b, c
80±20 c
74±2 b, c
67.6±0.2 b, c
56±5 a, b
66±4 b, c
60±10 a, b
57±9 a, b
64±4 b, c
59±4 a, b
65±5 b, c
67±9 b, c
64±7 b, c
40±20 a
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Cohesiveness [%]
63±2 a
58±3 a
61±2 a
57±3 a
55±2 a
58±3 a
63±7 a
60±20 a
64±6 a
60±3 a
62±2 a
65±2 a
61±4 a
63±4 a
63±7 a
60±3 a
60±1 a
57±3 a
54±8 a
51±2 a
50±30 a

Resilience [%]
26±1 d, e, f
22±2 b, c, d, e
24±1 c, d, e
22±3 b, c, d, e
21±1 a, b, c, d
22±2 b, c, d, e
25±2 c, d, e
16±4 a
26±1 d, e, f
27±2 e, f
27±2 e, f
26±2 d, e, f
25±2 c, d, e
25±2 c, d, e
25±4 c, d, e
24±2 c, d, e
22±1 b, c, d, e
23±3 c, d, e
20±4 a, b, c
17.3±0.6 a, b
30±12 f

Chewiness [-]
15000±1000 c, d
11800±900 a, b, c, d
11000±1000 a, b, c, d
12000±3000 b, c, d
10000±1000 a, b ,c, d
12000±1000 a, b, c, d
17000±7000 d
9000±4000 a, b, c
17000±5000 d
15000±1000 c, d
12000±1000 a, b, c, d
9500±800 a, b, c
12000±600 a, b, c, d
10000±4000 a, b, c, d
9000±2000 a, b, c
11000±1000 a, b, c, d
8400±900 a, b, c
11000±2000 a, b, c, d
8800±400 a, b, c
6000±1000 a, b
6000±3000 a

VYUŽITÍ KOMPLEXOTVORNÝCH REAKCÍ PRO VOLTAMETRICKÉ
STANOVENÍ AKRYLAMIDU
USING OF COMPLEX REACTIONS IN VOLTAMMETRIC
DETERMINATION OF ACRYLAMIDE
Simona Žabčíková, Libor Červenka, Milan Sýs, Lenka Křivská
Abstract: Cyclic voltammetry (CV) was used for determination of acrylamide using carbon paste
electrode (CPE) modified with 10 % RuO2 with cobalt ions in solution. The experimental conditions
have been studied. Optimal electrolytes have been described also as number of scans and scan rate.
Method has been successfully applied on model samples with linear response in the concentration
range from 0.0001 to 0.01 mol.L-1 of acrylamide (AA) in solution with R2=0.9928. Unfortunately,
after preparing of real samples the method cannot be used on it.
Key words: carbon paste electrode, cyclic voltammetry, acrylamide
ÚVOD
Akrylamid (AA) je od roku 1994 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC –
International Agency for Research of Cancer) klasifikován do třídy 2A, tedy jako látka
„pravděpodobně karcinogenní pro člověka“. V roce 2002 byl poprvé vysoký obsah AA nalezen
v potravinách Švédskou Národní potravinovou správou (NFA – National Food Agency) (WHO, 2002;
Ciesarová et al., 2005). Hlavním mechanismem vzniku AA v potravinách je Maillardova reakce, kdy
dochází k reakci hlavních prekurzorů vzniku AA – mezi aminokyselinou asparaginem a redukujícím
cukrem, glukózou, za teplot přesahujících 120 °C (Tareke et al., 200; Stadler et al., 2004). Nejvyšší
obsah AA byl nalezen ve smažených bramborových lupíncích a všeobecně výrobcích z brambor. Ve
vařených pokrmech nebyl akrylamid nalezen, protože při vaření se nedosahuje teplot vyšších než 100
°C, kdežto u smažení, pečení nebo grilování teplota přesahuje 120 °C, tedy teplotu, při které AA
vzniká. Akrylamid se do potravin může dostávat také skrze obalový materiál, při jehož výrobě se
akrylamid používá. Vysoký obsah AA byl zaznamenán také v potravinách z pšenice, dále v kávě,
olivách a dalších (Friedman et al., 2003; Ahn et al., 2002). Obsah AA jako neurotoxické, mutagenní
a karcinogenní látky je potřeba v potravinách sledovat. Bylo vyvinuto několik spolehlivých funkčních
metod pro detekci AA v potravinách. Patří mezi ně např. analýza AA pomocí plynové chromatografie
ve spojení s hmotnostní detekcí (GC-MS), případně plynová chromatografie s tandemovou hmotnostní
detekcí (GC-MS/MS), dále kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí (LCMS/MS) (Ahn et al., 2002; Wenzl et al., 2003). AA lze stanovit také infračervenou spektroskopií
(IR), kapilární elektroforézou (CE), imunoenzymatickým testem ELISA nebo elektrochemickými
biosenzory. Akrylamid nelze ve vzorcích stanovovat pomocí UV spektrofotometrie, protože v jeho
molekule nejsou dostatečně silné dvojné ani trojné konjugované vazby ani aromatický kruh (Oracz et
al., 2011). Mezi reakce využívané k elektrochemickému stanovení AA patří např. reakce mezi AA a
amino skupinou valinu na N konci polypeptidového řetězce hemoglobinu. Hemoglobin lze
imobilizovat na povrch uhlíkové pastové elektrody (CPE - Carbon Paste Electrode) (Stobiecka et al.,
2007), skleněné uhlíkové elektrody (GCE - Glassy Carbon Electrode) nebo tužkové grafitové
elektrody (PGE – Pencil Graphite Electrode) pomocí uhlíkových nanotrubiček, nebo také na povrch
zlaté nebo skleněné elektrody (Oracz et al., 2011; Batra et al., 2013). Nejvyužívanější techniky při
elektrochemické analýze AA jsou cyklická voltametrie (CV) a square wave voltametrie (SW),
které poskytují informace o průběhu oxidačních a redukčních reakcí v daném systému. Dle článku
Girma et al. (2005) o koordinační chemii akrylamidu byla zkoušena aplikace tvorby komplexů iontů
Co2+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Fe3+ spolu s akrylamidem a jejich aplikace pro detekci akrylamidu
v modelových a reálných vzorcích.
MATERIÁL A METODY
Pro přípravu všech roztoků byla použita redestilovaná voda (Milli-Q systém, Millipore, Francie).
Jako elektrolyt byl použit 1 mol.L-1 LiCl (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) a Britton-Robinsonův
(BR) pufr o pH 3, 7. Pro přípravu roztoků obsahujících kovový iont byly použity roztoky solí
NiCl2.6H2O, Fe(NO)3.9H2O, CoCl2.6H2O (Lach-Ner, Neratovice, Česká republika), ZnSO4.7H2O
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(Penta, Chrudim, Česká republika), MnSO4.xH2O (DORAPIS, Praha, Česká republika). Roztoky
těchto solí byly připravovány v koncentraci 0,1 mol.L-1, k vlastnímu měření byla používána
koncentrace 0,01 mol.L-1. Uhlíkové pastové elektrody byly vždy připraveny homogenizací 0,5 g
uhlíkového prášku 5,5 µm – 7,0 µm (CR-5, Maziva Týn n. L., s.r.o., Česká republika) a 130 µL
minerálního oleje (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) v třecí misce po dobu 30 min. Vzniklá
homogenní pasta byla poté vpravena do teflonového držáku s pístem dle Švancara a Metelka, 2000.
Před každým měřením byl povrch CPE o průměru 2 mm obnoven vytlačením malého množství pasty
z držáku
a vyleštěn o navlhčený filtrační papír. Pro přípravu modifikované CPE bylo navíc ke směsi uhlíkového
prášku a oleje přidáno 10 % RuO2 (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo). Jako referentní elektroda
byla použita argentochloridová elektroda Ag/AgCl/3,0 M KCl (Referentní argentochloridová
elektroda, typ 410-25+; ED. spol. s.r.o., Ostrava, Česká republika), jako pracovní elektroda byla
použita nemodifikovaná CPE a CPE modifikovaná 10 % RuO2 v pastě a jako pomocná byla použita
platinová elektroda (Platinová elektroda typ Pt 1+L, Elektrochemické detektory, spol. s.r.o., Turnov,
Česká republika). K měření bylo použito elektrochemické rozhraní PalmSens (Ivium Technologies,
Eindhoven, Nizozemsko). Byla využívána metoda cyklické voltametrie. Všechna měření byla
provedena celkem šestkrát. Pro aplikaci metody na reálné vzorky byly použity vzorky Strážnické
brambůrky jemně solené (Petr Hobža, Strážnice) a Domácí brambůrky ručně smažené Solené (Milan
Rais, Prachovice). Pro přípravu vzorku byla použita modifikace postupu úpravy vzorku Stobiecka et
al., 2007. Vzorek bramborových lupínků byl rozmělněn v třecí misce a poté bylo 5 g vzorku vpraveno
do Erlenmayerovy baňky. Ke vzorku bylo přidání 50 ml redestilované vody. Suspenze byla ponechána
bobtnat po dobu 20 min při pokojové teplotě. Následně byla provedena extrakce v třepačce (TYP T22,
Autocentrum, Praha) po dobu 60 min rovněž při pokojové teplotě. Vzorek byl poté vložen do
centrifugy (NF 400, stolní centrifuga, Nϋve, Ankara, Turecko) po dobu 10 min při otáčkách 4100 rpm.
Výsledný supernatant byl vyčeřen Carrezovými činidly a nakonec byl roztok zfiltrován přes skládaný
filtr (No. 2, Watmann a.s., Prešov, Slovensko).
VÝSLEDKY A DISKUSE
V jedné z přechozích publikací Červenka et al., 2015 byla popsána nepřímá metoda stanovení
akrylamidu s využitím CPE modifikované RuO2. Při této modifikaci CPE při měření cyklické
voltametrie byl zaznamenán nejvyšší a nejstabilnější signál při 1,03 V v prostředí 1 mol.L-1 LiCl o
proudovém výtěžku 1372,3±89,2 µA. Horányi and Rozmayer, 1984 popsali adsorpci chloridových
iontů na povrch rutheniové elektrody. Signál CPE modifikované RuO2 odpovídá přeměně redoxního
páru Ru (III/IV), který je v prostředí 1,0 mol.L-1 LiCl umocněn interakcí ruthenia s chloridovými
ionty. V práci byl testován vliv tvorby komplexu akrylamidu s kovovými ionty pomocí cyklické
voltametrie s nemodifikovanou CPE a CPE modifikovanou 10 % RuO2 jako pracovní elektrody.
V případě použití nemodifikované CPE jako pracovní elektrody poskytovaly odezvu v CV ionty
kobaltnaté, nikelnaté a zinečnaté, ionty železité a manganaté neposkytovaly odezvu v žádném
z testovaných elektrolytů. Ionty zinečnaté a nikelnaté poskytovaly proudovou odezvu v oxidační
oblasti pouze v prostředí BR pufru o pH 3. V případě Ni2+ byla oxidační vlna při 0,125 V s proudovým
výtěžkem 7,1±0,1221 µA. Zinečnaté ionty poskytovaly odezvu při 0,025 V s proudovým výtěžkem
3,5±0,8897 µA. V prostředí BR o pH 7 a 9 nebyla ani u těchto iontů pozorována žádná odezva.
Kobaltnaté ionty poskytovaly proudovou odezvu v BR o všech třech testovaných pH (Tab. 1),
nicméně vlivem polarizace docházelo při koncentraci kobaltnatých iontů 0,01 mol.L-1 k zanášení
povrchu platinové elektrody. Z tohoto důvodu byla pro další měření koncentrace Co2+ snížena na
0,004 mol.L-1. Vlivem snížení koncentrace ovšem došlo k vymizení signálu Co2+ v prostředí BR při
pH 7 a 9 a ke snížení proudové odezvy v pH 3, proto byla dále použita CPE modifikovaná 10 % RuO2
pro zlepšení signálu kobaltnatých iontů.
Tabulka 1: Hodnoty potenciálů a proudových výtěžků kobaltnatých iontů v CV
s nemodifikovanou pastovou elektrodou při koncentraci Co2+ 0,01 mol.L-1.
pH BR
3
7
9
-0.225
-0.2
-0.275
E/V
6.1±0.6716
84.3±6.4765
9.8±0.3729
I / µA
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Při použití CPE modifikované 10 % RuO2 byla zaznamenána oxidační proudová odezva
kobaltnatých iontů při potenciálu +0,225 V s proudovým výtěžkem 65,97 µA. Vzhledem
k předchozímu testování Červenka et al., 2015 CPE modifikované oxidem rutheničitým byl testován
také vliv přítomnosti chloridových iontů v elektrolytu, kde byl použit 1 mol.L-1 LiCl. Tento elektrolyt
se ukázal jako nejvhodnější k měření s modifikovanou elektrodou, přičemž prostředí nemělo výrazný
vliv na odezvu kobaltnatých iontů, naopak kombinace RuO2 v uhlíkové pastě s přítomností
chloridových iontů v elektrolytu mírně zvyšovaly signál Co2+.
B

A

Obrázek 1: Optimalizace počtu skenů CV (A) a rychlosti skenu (B). Podmínky měření: elektrolyt:
1 mol.L-1 LiCl, metoda měření: cyklická voltametrie, elektroda použitá k měření: CPE s 10% RuO2,
podmínky CV: Estart -1 V, Eend +1,4 V, potenciálový skok 0,025 V, rychlost skenu 0,02 – 0,4 V.s-1;
koncentrace Co2+ 0,004 mol.L-1.

Obrázek 2: Kalibrační závislost proudových výtěžků Co2+ v roztoku na obsahu přidaného
akrylamidu. Metoda měření: cyklická voltametrie; podmínky měření: elektrolyt: 1 mol.L-1 LiCl,
elektroda použitá k měření: CPE s 10 % RuO2, podmínky CV: Estart -1 V, Eend +1,4 V, potenciálový
skok 0,025 V, rychlost skenu 0,1 V.s-1; koncentrace Co2+ 0,004 mol.L-1; koncentrace AA 0 - 0,01
mol.L-1; vybrány 5. skeny CV.
Pro další měření byl optimalizován počet skenů CV a rychlost skenu. Byl vybrán pátý sken
z celkového počtu 15 vzhledem k ustáleným hodnotám v 5. skenu a stabilitě signálu. Optimalizace
rychlosti skenu byla provedena v rozmezí 0,02 – 0,4 V.s-1 pro proudovou odezvu v oblasti 0,02 –
0,275 V. Nejnižší proudová odezva Co2+ byla zaznamenána při rychlosti skenu 0,02 V.s-1, poté
hodnoty proudových výtěžků stoupaly až do hodnoty rychlosti skenu 0,1 V.s-1, kdy začaly opět klesat.
Z tohoto důvodu byla pro další měření zvolena rychlost skenu 0,1 V.s -1 (Obrázek 1). Po optimalizaci
podmínek měření byl zkoumán vliv přídavku akrylamidu (AA) k roztoku Co2+ v elektrolytu. AA byl
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přidáván ve výsledných koncentracích 0,0001 – 0,01 mol.L-1. S přídavkem akrylamidu lineárně klesala
proudová odezva Co2+ iontu (Obrázek 2). Tento pokles proudových výtěžků je způsoben vznikem
komplexu AA s Co2+ ionty. Metoda byla dále aplikována na reálné vzorky bramborových lupínků,
v nichž
je předpokládán vysoký obsah AA. Přestože byl systém měření funkční v modelovém vzorku
obsahujícím Co2+ ionty a AA, v reálném vzorku nebyla zaznamenána proudová odezva odpovídající
komplexu AA s Co2+. Toto je způsobeno vyčeřením vzorku pomocí Carrezových činidel. Při procesu
čiření vzorku dochází působením Carrezových činidel ke tvorbě málo rozpustné sraženiny
Zn4[Fe(CN)6]. Tato sraženina se vyznačuje vysokou molekulovou hmotností, díky čemuž se nečistoty,
pokud nejsou vysráženy, váží na její povrch. Sraženina s nečistotami je poté odstraněna centrifugací a
filtrací. Vedlejším produktem je ve vodě rozpustný síran draselný, který je schopen reagovat
s Co2+ ionty přítomnými v roztoku a tvořit síran kobaltnatý,
který neposkytuje
za daných podmínek CV žádnou odezvu. Řešením by mohla být jiná metoda úpravy vzorku pro
měření. Vzhledem k vysoké rozpustnosti AA ve vodě by mohla být využitelná varianta metody úpravy
vzorku pouze vyluhováním vzorku ve vodě s následnou filtrací a centrifugací, s vynecháním kroku
čiření pomocí Carrezových činidel.
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RAPID MIKROBIOLOGICKÉ METÓDY: PREČO A ČO!
RAPID MICROBIOLOGICAL METHODS: WHY AND WHAT!
Lorenzo Castigliego
Ideal analytical methods for food control labs concern regulatory approved solutions,
characterized by short time to results, robustness, simplicity and able to improve lab efficiency
and decrease expenses, which do not only include costs of analysis, but also the more relevant
indirect costs.
Traditional methods may have good performance, but are generally long, labor
demanding and more easily undergo errors due to high manipulation. Last, but not least, they are
apparently less expensive, if indirect costs are not taken into consideration. On the contrary,
Rapid Microbiological Methods (RMMs) are simpler and imply less work for operators, who can
undertake different tasks. Specialized personnel and big or complex equipment are not required,
allowing setting up the analytical system even in the facilities of the industries, with a lower cost
for labor. RMMs provide rapid results, which entail a reduction of product loss and product
release time, mainly influenced by the accomplishment of analysis needed to understand if
products are good and safe. Here is where the higher indirect costs are hidden, primarily related
to financial overhead and warehousing costs, concerning spaces, energy (especially if products
need refrigeration), management. All these factors considered, the loan of money associated to
the choice of standard analytical methods may be surprisingly higher. Furthermore, if time to
solve eventual crisis is included, the difference may largely grow.
Some RMM are validated by AFNOR or AOAC and thus they can replace standard reference
methods. Validation also assures a high level of performance and simplifies workflow of
exporting companies.
At present, the possibilities are many, but the more diffused and efficient, if we speak
about pathogen detection, are rapid chromogenic media, automated immunoenzymatic methods
(like VIDAS) and PCR. Kits for rapid microbiological methods offer affordable instrumentation
and ready to use reagents, implying minimum risk of errors, with either 48h or next day
solutions. The workflow of these methods involves a single step of pre-enrichment (and,
eventually, enrichment) with only one broth and a further step analysis for detection of
pathogens, usually requiring around 1 hour.
For quality indicators, other than rapid media, advanced systems exist based on the most
probable number method and fluorescence-associated growth detection. With a high level of
automation, they allow reducing the human commitment to a simple step of single dilution of the
sample.
Finally, advanced ultra-rapid methods based on flow cytometry can considerably reduce the time
of analysis and are becoming an appealing investment of many competitive companies.
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