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Spoleènost Soyatech, Inc., specializující se na výzkum, publikaèní èinnost a marketing v oblasti sójových potravin, a konzultaèní firma Arthur D. Little vytvoøily alianci, jejím cílem je
poskytovat prùmyslu sójových potravin strategickou a technickou pomoc pøi zvyování spotøebitelského zájmu o sójové výrobky. První iniciativou aliance bude rozsáhlá studie zamìøená
na hodnocení chuti a vùnì sójového mléka americké provenience. Experti budou porovnávat pièkové znaèkové výrobky a souèasnì provádìt i analýzy èerstvého mléka, aby získali co nejvíce
podkladù pro spoleènosti, které chtìjí sójové mléko v USA,
Evropì a Asii nabízet jako alternativu mléka kravského. Dalí
výzkumy jsou plánovány pro oblast výroby sójových burgerù,
tofu, a sójových proteinù.
F o o d TTe
e c h n o l o g y, 5 5 , 2 0 0 1 , è . 8 , s . 9 2

Cukráøské výrobky 
nejr ychleji rostoucí
segment tr hu funkèních
potravin

Podle posledních trních analýz Datamonitoru dosáhl trh funkèních potravin v USA v roce 2000 hodnoty 30 441 mil. USD. Za
reálného pøedpokladu jeho nejrychlejího rùstu v rámci celého
potravináøského prùmyslu se oèekává, e v roce 2005 dosáhne
výe 43 495 mil. USD. V období 19962001 byl zaznamenán roèní
nárùst trhu v prùmìru o 16,1 %. K nejvìtímu nárùstu dolo
v roce 2000  o 44,4 %. Podle zprávy Funkèní potraviny USA
v roce 2001 budou nejrychleji se rozvíjejícím segmentem trhu
funkèních potravin cukráøské výrobky a cukrovinky, pøièem
v období 20002005 by mìl trh funkèních potravin rùst prùmìrnì o 11,2 % . Nové funkèní potraviny budou uvádìny na trh
v podmínkách stále tvrdí konkurence, sofistikovanìjí diferenciace produktù a kritiètìjího postoje spotøebitelù.
h t t p : / / w w w . d a t a m o n i t o rr.. c o m

V Dánsku povoleno
pivo v plechovkách

(kop)

(kop)

Dánské úøady zruily dvacet let starý zákaz prodeje piva a sycených nápojù v plechovkách. Podle názoru britského deníku Financial Times toto opatøení usnadní produktùm zahranièních
pivovarù pøístup na dánský trh. Evropská komise souèasnì zastaví jednání vedené proti dánské vládì za poruování smìrnice
EU o obalech potravináøských výrobkù. Zákaz prodeje piva
a sycených nápojù v plechovkách byl pøijat v roce 1982 sociálnì
demokratickou vládou a podle zahranièních producentù byl zamìøen pøedevím na ochranu domácích pivovarù.
h t t p : / / w w w. h n x . s k

(kop)



Agrana s vyím
obratem

Krátké
zprávy

Rakouský cukrovarnický koncern Agrana zaznamenal v období
prvních tøí ètvrtletí obchodního roku 2001/2002 nárùst obratu
o 10 %, tj. na 639,9 mil. EUR. Zisk koncernu pøed zdanìním
a úroky vzrostl za sledované období o 14,1 % na 56,7 mil. EUR.
Spoleènost zamìstnávala v prvních tøech obchodních ètvrtletích
v prùmìru 4 378 pracovníkù. Pro celý obchodní rok oèekává
koncern Agrana 7% nárùst obratu na 813 mil. EUR. Objem investic klesne podle plánu ve sledovaném období 2001/2002 o 10,2 %
na 28 mil. EUR. Na Slovensku má spoleènost Agrana podíly
v cukrovarech Gemercukor, a.s., Rimavská Sobota a cukrovar Nova
v Seredi.
h t t p : / / w w w. h n x . s k

Dokonèena fúze
cukrovarù TTD

(kop)

Fúzí akciových spoleèností Cukrovar a rafinerie cukru TTD Dobrovice a Praská cukerní spoleènost TTD vzniká nejvìtí èeská
spoleènost na výrobu cukru se zhruba 40% podílem na èeském
trhu. Postupná fúze dobrovického cukrovaru s dalími podniky
trvala dva roky. V èervenci 2000 se slouèil dobrovický cukrovar
s cukrovarnickými spoleènostmi Severocukr, Banop, Èeské Meziøíèí a Èeské cukrovary holding. V dalí fázi fúzoval dobrovický
cukrovar do Praské cukerní spoleènosti TTD, a.s., a posléze rejstøíkový soud rozhodl o zapsání fúze. V souèasné dobì zamìstnává spoleènost asi 500 lidí. Sdruuje cukrovary v Dobrovici,
Mìlníku a Èeském Meziøíèí a kontroluje lihovar v Chrudimi, který se má rovnì stát souèástí nové firmy. Rozhodujícími vlastníky
spoleènosti jsou zahranièní podniky Société Anonyme Sucrerie
de Berneuil sur Aisne a Nordzucker AG.
LCaØ, 118, 2002, è. 1, s. 3

Pøebytk
Pøebytkyy cukr u na
svìtovém tr hu

(kop)

Svìtový trh cukrem zùstává i pøes vzrùstající poptávku pøesycen,
co je zpùsobeno velkým mnostvím zásob z pøedchozích let. Pøebytky cukru na svìtovém trhu, v hodnotì surového cukru, uvádí
následující tabulka (tis. t):
Hospodáøský rok
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998

Zásoby

% výroby

1 494
404
5 940
9 278
5 385

1,1
0,3
4,4
6,7
4,2

Neprodejné zásoby cukru, které v letech 19971999 rapidnì stoupaly, roènì v prùmìru o 5 %, vykazují za poslední dva roky mírnìjí vzestup, co by mohlo mít ponìkud pøíznivìjí vliv na ceny.
LCaØ, 117, 2001, è. 12, s. 284

Nové silo v opavském
cukrovaru

(kop)

V cukrovaru Opava bylo uvedeno do provozu nové silo na cukr
o kapacitì 35 tis. t netøídìného bílého krystalového cukru. Náklady na vybudování sila dosáhly 85 mil. Kè, pøedpokládaná návratnost investic je pìt let. V pøítím roce plánují v opavském
cukrovaru výstavbu nové varny. V letoním roce pøedpokládá
cukrovar výrobu kolem 40 tis. t cukru (v loòském roce èinila
32 tis. t) pøi zpracování pøiblinì 280 tis. t cukrovky prùmìrné
cukernatosti 16 %. Cukrovar v Opavì, spoleènì s cukrovary
v Hruovanech nad Jeviovkou a v Unièovì, vlastní spoleènost
Moravskoslezské cukrovary. Spoleènost sídlí v Hruovanech a je

èlenem rakouské skupiny Agrana, která je jejím majoritním vlastníkem. Rakuané ovládají zhruba 25 % èeského trhu s cukrem.
V letoním roce chtìjí, stejnì jako vloni, dosáhnout treb ve výi
1,7 mld. Kè. Spoleènost v minulém roce vykázala po tøech ztrátových letech zisk 140 mil. Kè a se ziskem chce skonèit rovnì
i letos.
LCaØ, 117, 2001, è. 12, s. 283

Spoleènost Easter
n Sugar
Eastern
Èeská republika a VUC

Krátké
zprávy

Spoleènost Eastern Sugar, vlastnící vìtinový podíl ve spoleènostech Cukrspol Praha-Modøany, a.s., a Hanácké cukrovary, a.s.,
rozhodla o fúzi tìchto cukrovarù do jedné spoleènosti Eastern
Sugar Èeská republika, a.s. Tato spoleènost tedy nyní provozuje
cukrovar v Hrochovì Týnci, Modøanech, Kojetínì a Nìmèicích
nad Hanou. Souèasnì bylo rozhodnuto, e VUC Praha bude pokraèovat ve svých aktivitách mimo toto uskupení jako VUC Engineering, a.s. V prùbìhu roku 2001, kdy probìhla transformace,
byla tudí zaloena i nová spoleènost VUC Engineering, na kterou byly pøevedeny vekeré èinnosti, vìtina pracovníkù a majetek bývalého VUC Praha.
Bylo dohodnuto pouívat i nadále zavedené jména a logo VUC
Praha. Od 1. ledna 2002 tak VUC Praha pokraèuje ve vech aktivitách jako samostatná organizace nezávislá na cukrovarnických
spoleènostech. Jejím cílem je získávat a shromaïovat cukrovarnické informace a íøit je prostøednictvím poøádání konferencí a
kolení, spolupracovat s Èesko- moravským cukrovarnickým spolkem, Svazem pìstitelù cukrovky Èech a Moravy a Ministerstvem
zemìdìlství. Pokraèovat bude rovnì vydávání Listù cukrovarnických a øepaøských.
LCaØ, 1 1 8, 2002, è. 1,

Rekordní produkce sýrù
na Slovensku

s. 3, 25

(kop)

Tuzemské mlékárny dosáhly v uplynulém roce nejvýraznìjí meziroèní nárùst výroby u sueného mléka a pøírodních sýrù. Produkce obou komoditních skupin vzrostla témìø o 12 %. Výroba
pøírodních sýrù se zvýila z 29,5 tis. na 33 tis. t. U sueného mléka s loòskou produkcí 13,3 tis. t pøedstavoval nárùst 1 400 t, co
je markantní zvýení vzhledem k tomu, e jetì v roce 2000 slovenské mlékárny u této komodity naopak zaznamenaly pokles
výroby a o 17 %. Ke zvýení výroby dolo v loòském roce
i u smetany, másla, tvarohu a kysaných mléèných výrobkù. Jedinou komoditou s meziroèním poklesem produkce témìø o 2 %
byly tavené sýry. Jejich výroba se sníila na 10,7 tis. tun.
h t t p : / / w w w. h n x . s k

Vzrùstající produkce
ohrouje svìtový tr h
s èajem

(kop)

(kop)

Jestlie bude i nadále svìtová nabídka pøevyovat poptávku, mohou se producenti èaje, podle názoru analytikù, ocitnout ve stejnì nepøíznivé situaci jako producenti kávy. Nìmecká analytická
spoleènost F.O.Licht oznámila, e svìtová produkce èaje vzrostla
v minulém roce o 3,7 % na 3,022 mil. t, pøièem se jedná o první
nárùst po tøech letech. Vyhlídky spotøeby èaje nejsou nejpøíznivìjí. Negativní vliv na ni má pøedevím konkurence ze strany
jiných nápojù a image èaje jako staromódního nápoje. Spoleènost F.O.Licht poukázala na paralelu s trhem kávy, který se témìø
zhroutil v dùsledku nadmìrné nabídky. Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou se podle Mezinárodního výboru pro obiloviny (IGC) objevuje i na trzích obilovin. Svìtová produkce penice
by v letoním roce mìla vzrùst meziroènì o 19 % na 597 mil. t,

!

spotøeba by ale v sezónì 2001/2002 mìla stagnovat na úrovni
600 mil. t.
h t t p : / / w w w. h n x . s k

Produkce cukr u
v Maïarsku

Krátké
zprávy

Sklizeò cukrovky v Maïarsku dosáhla v roce 2001 celkem 3 mil. t,
co je o 1 mil.. t více ne v roce 2000. Ke zvýení dolo pøedevím
v dùsledku rozíøení osevních ploch o 25 % na 6869 tis. ha.
Prùmìrné výnosy cukrovky ze skliznì 2001 se odhadují na 45 t/ha,
co je ménì ne v EU, kde prùmìrný výnos dosahuje 5055 t/ha.
Rovnì cukernatost je v Maïarsku nií ne prùmìrných 16 %
v EU. Maïarská asociace cukrovarnického prùmyslu pøedpokládá, e se v kampani 2001/2002 vyrobí asi 400 tis. t rafinovaného
cukru, co je více ne obvyklá domácí spotøeba. Pøebytky se pravdìpodobnì nebudou prozatím exportovat, protoe na svìtových
trzích výraznì poklesly ceny cukru. Nákupní cena cukrovky se
v Maïarsku zvýila o 16 % z 6 800 HUF/t v roce 2000 na
8 100 HUF/t v roce 2001, zatímco cena cukru se ve stejném období zvýila o 17,3 % ze 110 tis. HUF/t na 133 tis. HUF/t.
LCaØ, 118, 2002, è. 1, s. 4

Prodej piva ve SR vzrostl

(kop)

V letoním roce jsou prùmìrné hektarové výnosy cukrovky v Polsku mnohem nií ne obvykle. Tomuto poklesu odpovídá nií
úroda cukrovky, a to o 5 a 11 %. Podle odhadu polské statistické
agentury by mìla dosáhnout 11,712,5 mil. t. Celková letoní
produkce cukru se odhaduje asi na 1,691,65 mil. t, co je zhruba o 400 tis. t ménì ne vloni. Pøedpokládá se rovnì, e vzhledem k nií cukernatosti øepy budou výrobní náklady cukrovarù
na produkci jednotky bílého cukru vyí ne v minulém roce.
Oèekává se, e minimálnì dvanáct cukrovarù bude mít ztíený
pøístup k bankovním úvìrùm na nákup cukrovky a zaplacení zemìdìlcùm. V minulých letech byly banky ochotny poskytovat tyto
úvìry, protoe Zemìdìlská trní agentura garantovala mením
cukrovarùm splácení úvìrù, na nátlak vlády ale nebudou tyto
garance letos poskytovány.
LCaØ, 117, 2001, è. 12, s. 283284

Prodej biopotravin
v Nìmecku

(kop)

V loòském roce prodali slovenské pivovarnické spoleènosti na
domácím i zahranièním trhu celkem 4,574 mil. hl piva, co pøedstavuje, ve srovnání s pøedchozím rokem 2000, mírný nárùst prodeje o 54 000 hl. Export slovenských piv se nepatrnì sníil  ze
118 na 113 tis. hl. Podstatnì vzrostla výroba sladu.
Produkce tuzemských sladoven se meziroènì zvýila ze 195 na
více ne 212 tis. t. Z toho témìø 120 tis. t, stejnì jako v pøedchozím roce, sladovny vyvezly do zahranièí. Zvyování výroby sladu
by pøitom mìlo pokraèovat i v letoním roce, protoe v prùbìhu
roku 2001 nakoupili sladovníci více ne 336 tis. t jeèmene, co je
o 25 % více ne v roce 2000.
h t t p : / / w w w. h n x . s k

Problémy s výrobou
cukr u v PPolsku
olsku

(kop)

(kop)

Nìkteré zdroje uvádìjí, e roèní obrat obchodu s biopotravinami
èiní v Nìmecku 7 mld. DEM, co pøedstavuje 2,7 % celkového
obchodu s potravinami. Prof. Ulrich Hamm z vysoké koly
v Neubrandenburgu uvádí ve své studii, e tento podíl èiní jen
1,6 %. Celkem byly v r. 2000 vydány za biopotraviny bez pochutin 4 mld. DEM. Dùvod, proè jiné zdroje uvádìjí tak odliná èísla,

"

vidí prof. Hamm v tom, e obraty za biopotraviny jsou èásteènì
podchycovány dvakrát na rùzných úrovních, nebo e jsou na rozdíl od konvenèních potravin zapoèítávány dodávky do jídelen.
Podíl jednotlivých forem prodeje biopotravin je podle studie prof.
Hamma následující:
 bìné prodejny
33 %
 speciální prodejny biopotravin
28 %
 reformhausy
10 %
 pøímý prodej
17 %
 øezníci a pekaøi
7%
 ostatní (drogerie, benzínové pumpy,
kiosky a zásilková sluba)
5%
Jiné zdroje uvádìjí 46% podíl bio-speciálek a reformhausù
a 22% podíl pøímého prodeje. Oèekává se pøedevím nárùst prodeje biomasa v øeznictví.
BIO, 6, 2002, è. 1, s. 5

Nezávadnost a kvalita
materiálù pøicházejících
do kontaktu s potravinami

Krátké
zprávy

Pøi testování obalových materiálù se sleduje migrace uvolòovaných látek do urèitých, pøedem stanovených potravin. To vak
není z øady dùvodù praktické, nebo výrobce obalového materiálu nezveøejòuje detailní informace o jeho sloení, migrovat
z obalového materiálu mohou rùzné látky (monomery, aditiva,
degradaèní produkty aj.), nemusí být vdy k dispozici vhodná
metoda na stanovení migrantù v potravinách aj.
Evropský výzkumný projekt (EU AIR Research Programme CT941025) se zamìøil na to, aby kontrola migrace látek z obalových
materiálù do potravin byla zaèlenìna do dobré výrobní praxe
a do rutinní praxe kontrolních laboratoøí. Výzkumná práce byla
rozdìlena do dvou èástí, pøièem první èást se vìnovala ovìøování rùzných analytických metod, které by ly zavést do správné
výrobní praxe pro testování migrace látek z obalù do potravin.
Druhá èást se vìnuje návodùm.
Food Additives and Contaminants, 1 9, 2002, è. 2, s. 184201

Dva antioxidaèní kmeny
laktobacilù jako slibná
probiotika

Bilance svazu
nìmeckých výrobcù
lihovin za rr.. 2000

(kv)

(kv)

Dva antioxidaèní kmeny pøedbìnì identifikované jako Lactobacillus fermentum, E-3 a E-18 byly izolovány ze støevní mikroflóry
zdravého dítìte. Uvedené kmeny pøeily v pøítomnosti reaktivních kyslíkových species (ROS), napø. hydrogenperoxidu, superoxidovách aniontù a hydroxylových radikálù podstatnì déle ne
neantioxidaèní kmen a doba pøeití se podobala dobì pøeití mikroorganismu Salmonella typhimurium, kmenu vysoce rezistentnímu vùèi ROS.
Kmeny E-3 a E-8 obsahují znaèné mnoství glutathionu, antioxidaèního enzymu superoxiddismutáza, který je dùleitý pro zamezení peroxidace lipidù a vyluèují hydrogenperoxid. Výrazná
antimikrobiální aktivita tìchto kmenù ve spojení s jejich antioxidaèními vlastnostmi mùe slouit k ochranì mikroorganismù
ve støevech a zamezovat oxidaènímu stresu zpùsobenému vnìjími a vnitøními faktory.
International Journal of Food Microbiology, 7 2, 2002, è. 3, s. 215224
(kv)

Stabilizace na trhu lihovin nadále pokraèovala. Vyrovnávaly se
rozdíly mezi bývalou NSR a NDR, výroba a odbyt se proti minulému roku znatelnì nepropadly. Podle zprávy prezidenta svazu výrobcù lihovin Haralda Eckes-Chantré nìmecká spoleènost oceòuje
iroký rozsah nabídky lihovin a monosti rozmanitého zpùsobu

#

Krátké
zprávy

Výroèní zpráva
Spolkového lihovinového
monopolu za roèní
období 19992000

upotøebení. Je nutno poèítat s tím, e se záliba odbìratelù mìní,
trvá tradièní poptávka po itné, vinných destilátech, likérech
a nìkterých domácích specialitách, ale stoupá záliba v dováených lihovinách, jako jsou bílý rum, ouzo, whisky, gin, grappa.
Export lihovin èinil v r. 2000 94 mil. lahví a 0,7 l, co je mírný
úbytek proti 105 mil. lahví v r. 1999. Import také poklesl
z 305 mil. lahví v r. 1999 na 294 mil. lahví. Nabídka lihovin,
tj. výroba + import  export se sníila ze 745 mil. lahví v r. 1999
na 728 mil. v r. 2000. Klesla prùmìrná spotøeba lihovin na obyvatele z 5,9 l na 5,8 l v r. 2000. Celková spotøeba alkoholu (piva,
vína, lihovin) na obyvatele èinila v SRN v r. 1999 10,6 l, pro
r. 2000 se poèítá s 10,5 l. SRN je na 5. místì v Evropì ve spotøebì
alkoholu (piva, vína, lihovin) po Lucembursku, Portugalsku,
Irsku a Francii. Spotøeba ve starých spolkových zemích se témìø
vyrovnala se spotøebou v bývalé NDR.
Pokraèovala soutì výrobních závodù a racionalizace výroby. Poèítáme-li závody s 10 pøípadnì více zamìstnanci, klesl jejich poèet v r. 2000 na 91 závodù, úbytek èiní 2 závody oproti r. 1999,
tj. 2,2 %. V tìchto podnicích bylo zamìstnáno 4 420 zamìstnancù, o 399 ménì ne v r. 1999 (úbytek 8,3 %).
Svaz oèekává pro rok 2002, kdy se zavádí spoleèná mìna EURO
spíe dalí oivení obchodu mezi evropskými státy. Svaz výrobcù
lihovin zdùrazòuje potøebu zvýit informaèní kampaò mezi obyvatelstvem, e mírné poívání lihovin zdraví nekodí, spíe prospívá. Je nutno cílevìdomì bojovat proti zneuívání konzumu
lihovin, ale nikoliv pøenáhlenými opatøeními, která neúèinkují.
Branntweinwitrschaft, 141, 2001, è. 12, s. 160161

(lep)

Podle Spolkového zákona z r. 1998 se zmìnilo postavení Spolkového lihovinového monopolu, ale jak vyplývá ze zprávy, zùstal
výkup lihu a jeho odbyt pøiblinì ve stejném rozsahu jako v minulých obdobích.
Organizace lihovinového monopolu zùstala beze zmìny, ve spolkových zemích pùsobí 8 støediskových zpráv, 2 prodejní sklady
a sklad v Holzmindenu. Monopol investoval do svých skladových
zaøízení v sledovaném období 7,7 mil. DEM oproti 5,6 mil. DEM
v minulém roce. Nejvìtí polokou byly skladové nádre ve Wittenbergu za 4,2 mil. DEM.
Monopol prodal v kampaòovém období 1999/2000 976 331 hl a.
(v pøedelém roce 828 832 hl a.). Zisk z prodeje èinil 90 127 335
DEM, v období 1998/1999 to bylo 86 297 664 DEM. Zvýení odbytu lihu bylo ovlivnìno vysokou poptávkou, zpùsobenou vývojem na evropském trhu.
Cena lihu, kterou platil monopol dodavatelùm, byla stanovena
pøísluným výnosem a mìnila se podle kapacity zemìdìlského
lihovaru a podle druhu zpracované suroviny. Základní cena lihu
z brambor èinila 310,45 DEM/hl a.
Odbyt lihu na výrobu lihovin a potravin se zvýil proti roku
1998/1999 o 17,1 % a èinil 513 697 hl a. Zvýení o 23,9 % zaznamenal také odbyt na výrobu lékù a kosmetiky, a to celkem
325 616 hl a., zvýení o 22, 8 % také zaznamenal odbyt na výrobu octa a to èinilo 44 627 hl a.
Dovoz nezpracovaného lihu se zvýil jen mírnì. Èinil 563 201 hl a.
oproti 556 172 hl a. v období 1998/1999.
Stav uskladnìného lihu k 30.9. 2000 se sníil proti roku
1998/1999 o 229 323 hl a. a èinil 435 629 hl a.
Ve výhledu na pøítí rok se oèekává, e se nebude opakovat vysoký odbìr lihu z období 1999/2000, oèekává se, e odbyt na výroa.  mnoství alkoholu v pøepoètu na 100% alkohol
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bu lihovin bude 425 000 hl a., na farmacii 277 000 hl a., na ocet
40 000 hl a. Stav zásob k 30.9. 2001 by se mìl sníit o 85 000 hl a.
oproti koneènému stavu v r. 2000.
Alkoholindustrie, 2001, è. 7, s. 104105

Pohankavydatný zdroj
r utinu
Rutin patøí mezi bioflavonoidy. Nìkdy se té nesprávnì
nazývá vitamin P.

Výiva

(lep)

Rutin se pouívá k léèení zvýené lomivosti a propustnosti krevních vláseènic zpùsobených rùznými chorobami (chorobná krvácivost na podkladì cévním, zmìny na sítnici pøi cukrovce, pøi
nedostatku vitaminu C), dále pøi poruchách il dolních konèetin,
pøi hemoroidech aj. Nìkteré osoby mohou být na rutin alergické,
dochází ke vzniku ekzému, kopøivky, popø. k astmatickému záchvatu.
Významným zdrojem rutinu je pohanka. Rutin se extrahuje ze
zelené nebo suché natì, kde se této látky vyskytuje nejvìtí mnoství a na trh se dodává ve formì tablet, vìtinou v kombinaci
s vitaminem C. Mnohem pøirozenìjí formou jsou vak pohankové èaje, které jsou sloeny z pohankových natí a slupek, popøípadì dalích bylin (napø. pohankový èaj se ípkem nebo mátou).
Pohanka se pro èaj sbírá pøed kvìtem, protoe v tomto období
obsahují pohankové natì nejvíce rutinu. Jeden nálevový sáèek
obsahuje asi 16 mg rutinu, co je doporuèená denní dávka. Samotný pohankový èaj je nevýrazný, pøidávané bylinky jeho chu
zvýrazòují. Pohankové èaje patøí do skupiny výrobkù oznaèených
jako doplòky stravy.
Také semena pohanky obsahují rutin, ale v mením mnoství.
Z hlediska obsahu rutinu v jednotlivých èástech pohanky je nejbohatím zdrojem èerstvá na, následuje èaj, slupky a nejménì
rutinu je v semenech. Semena vak obsahují lehce stravitelnou
bílkovinu, která má vysoký podíl lysinu, tryptofanu, argininu
a kyseliny asparagové. Pohanka je také významným zdrojem
vlákniny, eleza, draslíku, fosforu, mìdi a vitaminù. Pohanka je
pøirozenì bezlepková, a proto je vhodná pro celiaky.
Pohanku lze konzumovat v rùzných formách, a to jako:
 pohankové kroupy (napø. pøíloha, do polévek, do nádivek
a nákypù),
 lámanka (pohanková kae, do pomazánek, polévek a knedlíkù),
 krupice (jako u penièné krupice, tj. do kaí, zaváøek, haluek,
knedlíkù, lívancù, polenty, pomazánek, pudinkù i mouèníkù),
 mouka (pro zcela bìné vaøení i peèení, také jako pøímìs do
bílé mouky na zvýraznìní chuti).
BIO, 5, 2001, è. 11, s. 7

Potraviny pro zlepení
mylení a pamìti
Vliv potravin a sloek potravin na nai schopnost myslet a vyuívat pamì je nová,
dùleitá a velmi zajímavá oblast výzkumu, o kterou se ve
zvýené míøe zaèínají zajímat vìdci i veøejnost. Výzkum v této oblasti by mìl
vést ve vývoj funkèních potravin pro duevní zdraví.

(kv)

Ve výzkumném støedisku CSIRO, Adelaide (Austrálie), v oddìlení
pro zdravovìdu a výivu, probíhá výzkumný program, jeho cílem je urèit vztah mezi výivou, poznávacími schopnostmi (pøemýlením a schopností si pamatovat) a psychologickou pohodou
(napø. depresí a úzkostí).
Potraviny a centrální nervový systém (CNS)
Pokud má CNS dobøe fungovat, musí mít trvalý pøísun témìø vech
esenciálních nutrièních faktorù, dále glukózy a kyslíku prostøednictvím krve. Výzkum je zaloen na domnìnkách o mechanismech, kterými nutrièní faktory i jiné aspekty stravy mohou
pùsobit na mozek a jak tento zpìtnì ovlivòuje poznávací schopnosti. Nutrièní faktory mohou pùsobit na mozek øadou mechanismù, napø. pùsobí na:

%

 neurotransmitery (tj. nervové mediátory, které pøenáejí nervové impulzy),
 strukturu neuronù (tj. nervových bunìk) a
 vaskulaturu mozku (zásobování cév).
Úèinky nutrièních faktorù tak mohou být krátkodobé, akutní nebo
dlouhodobìjího charakteru. Pokud se podaøí objasnit mechanismy, kterými nutrienty ovlivòují mozek, budou vìdci schopni
pøedpovìdìt aspekty mylení a pamìti, které jsou pravdìpodobnì ovlivòovány.
Pøi zkoumání vlivu potravin na schopnost pøemýlet a na pamì
se vyetøuje úèinek rùzných dietetických faktorù, pøièem
v popøedí zájmu jsou:
K y s e l i n a l i s t o v á , v i t a m i n B 12 a B 6

Výiva

Výzkum zamìøený na oblast výivy a poznávacích schopností je
stále relativnì v poèáteèním stadiu a podstatnou èást je tøeba
uèinit. Postupnì se vak ukazuje, e nìkteré sloky souvisejí
s poznávacími schopnostmi, napø. vitaminy skupiny B. Zdá se,
e kyselina listová, vitamin B12 a B6 ovlivòují syntézu urèitých
neurotransmiterù (dopaminu, noradrenalinu, serotoninu), které
souvisejí s efektivním poznáváním a mají dlouhodobý nepøímý
vliv na funkci mozku skrz cévy mozku (cerebro-vasculature). Na
základì dlouhodobých a intervenèních studií se obecnì pøedpokládá, e pøíjem kyseliny listové a vitaminu B12 a B6 je prospìný
pro poznávací schopnosti starích dospìlých osob. Nedávno byly
dokonèeny dvì studie, ve kterých se sledoval vliv krátkodobé
suplementace kyseliny listové, vitaminu B12 a B6 na poznávací
schopnost u zdravých en. V první studii se podávala dennì po
dobu 5 týdnù 211 enám ve vìku 2092 let kyselina listová
(750 µg), vitamin B12 (15 µg) a B 6 (75 µg) nebo placebo. Aèkoliv
byl obvyklý dietetický pøíjem vitaminù skupiny B pozitivnì spojen s poznávací schopností, zvlátì u mladích en, bylo pozorováno jen velmi málo úèinkù suplementace. Ve srovnání s enami,
které dostávaly placebo, dolo ke zlepení pamìti u mladích en,
které dostávaly kyselinu listovou a vitamin B12 a u en støedního
vìku, které dostávaly B 6. U starích en se poznávací schopnost
zlepila po aplikaci kyseliny listové. Tyto úèinky suplementace
na zlepení schopnosti si pamatovat se potvrdily i v dalí studii,
ve které 40 en ve vìku 6584 let dostávalo dennì 750 µg kyseliny listové a 15 µg vitaminu B12 po dobu 5 týdnù.
Antioxidanty
Zjistilo se, e na poznávací schopnost má vliv vitamin C, E
a β-karoten. Antioxidanty zamezují oxidaènímu pokození urèitých neurotransmiterù v mozku, napø. dopaminu. Antioxidanty
pomáhají dále zamezovat vývoji aterosklerózy a existují dùkazy,
na základì kterých se dávají do souvislosti vysoké hladiny rizikových faktorù pro cerebrovaskulární onemocnìní a mrtvici se zhorenou poznávací schopností. Provìøuje se, jakou potenciální
terapeutickou úlohu hraje vitamin E v Alzheimerovì chorobì.
Nìkteré studie ukazují na vztah mezi dietetickým pøíjmem antioxidantù a poznávací schopností u starích dospìlých osob, výsledky vak nejsou jednoznaèné.
n-3 polynenasycené mastné kyseliny
Mozek je velmi bohatý na polynenasycené mastné kyseliny (PUFA),
zvlátì dokosahexaenovou kyselinu (DHA, n-3) a arachidonovou
kyselinu (AA, n-6). Tyto kyseliny hrají rozhodující úlohu v regulaci
permeability a fluidity membrány, dále v èinnosti enzymù váza-
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ných membránou a v mechanismech neurotransmiterù (dopaminu, serotoninu). Nevyváený pomìr n-3 : n-6 PUFA, zejména pak
deficit n-3 mastných kyselin, je spojen s øadou fyziologických
a psychologických dùsledkù. Napø. deficit n-3 PUFA je spojen se
zmìnami funkce kortikálního dopaminu, co mùe mít dùsledky
pro poznávací funkce spojené s èelními laloky mozku. Studie na
zvíøatech podporují tuto hypotézu. Velmi málo studií se vìnovalo
vyetøování vlivu pøíjmu PUFA na poznávací schopnosti u dospìlých, nebo se zájem soustøedil na poznávací schopnosti kojencù.
Dosud existuje pouze jedno sledování, které vedlo k závìru, e
vyí konzumace ryb souvisí s nií rychlostí ztráty poznávacích
schopností u starích dospìlých. Studie ukazují, e deficit
n-3 PUFA je patrný u osob trpících klinickými poruchami ovlivòujícími náladu a poznávání, napø. depresí, schizofrenií a deficitem soustøedìní (hyperaktivitou). Psychologické dùsledky
nedostatku n-3 PUFA mohou pramenit z toho, e n-3 PUFA mají
vliv na dopamin a serotonin. Kromì toho mají n-3 PUFA vliv na
vaskulární systém potlaèováním n-6 ikosanoidù, které podporují
vznik trombózy, smrování cév a zánìtlivé reakce. A dále sniují
viskozitu krve a zvyují poddajnost cév. Tyto úèinky ovlivòují pøivádìní kyslíku do mozku, èím ovlivòují poznávací funkce.
elezo a zinek
elezo a zinek se bìnì dávají do souvislosti s vývojem mozku.
elezo je dùleité pro metabolismus dopaminu. Deficit ovlivòuje
pohybový i duevní vývoj, pøièem deficit eleza u dìtí vede k nií
výkonnosti pøi uèení, pozornosti a soustøedìní. Velmi málo studií vyetøovalo spojení mezi pøíjmem nebo zásobou eleza a poznávacími schopnostmi u dospívajících a dospìlých.
Zinek je dùleitý pro funkci nervù v mozkové komoøe (hippocampu), a mùe proto souviset s pamìtí. Podílí se rovnì na
modulaci receptorù γ-aminomáselné kyseliny (GABA), pøièem
GABA je dùleitý neurotransmiter pro inhibièní mechanismy
v mozku. Aèkoliv existuje urèitý dùkaz, e zinek je dùleitý pro
duevní vývoj dìtí, existuje velmi málo studií vyetøujících vazbu
mezi pøíjmem zinku nebo jeho zásobou a poznáváním u dospìlých.
Aminokyseliny
Dosud se udìlalo málo práce na objasnìní spojení mezi aminokyselinami tyrosin a glutamin a poznávací schopností a náladou.
Existuje urèitý dùkaz, e suplementace tyrosinu podporuje schopnost vykonávat urèité èinnosti, zvlátì za podmínek mírného stresu. Toto tvrzení je zaloeno na zjitìní, e tyrosin zvyuje
neuronovou aktivitu dopaminu.
Glukóza a kofein
S poznávací schopností souvisejí i jiné sloky stravy. Zdá se, e
zvýený obsah glukózy v krvi a konzumace sacharidù ovlivòuje
pamì, zejména dlouhodobé pamatování slov (verbálního materiálu). Tento vliv byl zjitìn u mladích i starích dospìlých
a u osob s Alzheimerovou a Downovou chorobou. Zvlátì glukóza se zdá být spojena se zachováváním pamìti a v mením rozsahu i s jejím zvyováním.
Na základì sledování se zdá, e pøíjem kofeinu pozitivnì pùsobí
na soustøedìní, zvlátì v situacích, kdy je ostraitost nízká, napø.
po jídle nebo v noci. Tento úèinek se pøisuzuje pùsobení kofeinu
na neurotransmiter noradrenalin. Není vak jednotný názor na
uiteènost kofeinu v situacích, kdy ostraitost není nízká. Existuje i názor, e se kofein projevuje na duevním stavu tím, e
eliminuje negativní úèinky z nedostatku kofeinu.
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Bylinné pøípravky
Pøedevím u starích osob roste zájem o Ginkgo biloba. Terapeutický prospìch Ginkga spoèívá pravdìpodobnì v úèincích flavonoidù (flavonových glykosidù) nebo terpenoidù (ginkgolidy
a bilobalid), které jsou obsaeny v extraktu vyrobeném ze suených listù rostliny. Uvedené sloky ovlivòují neurologickou funkci
øadou mechanismù, které souvisejí s antioxidaèními vlastnostmi
flavonoidù. Z více ne 40 pokusù vyetøujících úèinek Ginkga na
poznávací schopnosti bylo 8 studií, ve kterých se úèinek porovnával s úèinkem placeba. Ve vech studiích a pouze v jedné
z tìchto porovnávaných s placebem se prokázal pozitivní vliv
Ginkga na pøíznaky mozkové nedostateènosti stanovené lékaøem.
Pozitivní úèinky Ginkga se ukázaly na zlepení pamìti i rychlosti
zpracování informace.

Výiva

Vìdci, ale i laická veøejnost se stále více zajímají o to, jak mùe
strava ovlivnit duevní stav èlovìka. Dosud bylo provedeno jen
málo intervenèních studií objasòujících mechanismy, kterými jednotlivé sloky stravy pùsobí na poznávací schopnosti èlovìka.
Pokud se podaøí identifikovat faktory stravy s pozitivním vlivem
na duevní funkce èlovìka, mechanismy jejich pùsobení a potøebná mnoství, mohla by se vytvoøit kategorie funkèních potravin,
které budou podporovat èinnost mozku  zlepovat pamì i dobøe se cítit.
L T, L e b e n s m i t t e l - T e c h n o l o g i e , 3 4 , 2 0 0 1 , è . 1 , s . 4 7 8  4 8 0

Výiva a rakovina 
pr vní výsledk
výsledkyy EPIC studie
Øada odhadù se shoduje
v tom, e v ekonomicky rozvinutém svìtì asi 30 % vech
pøípadù rakoviny je spojeno
s nutrièními faktory. Situace
by se dala teoreticky zlepit
vyváeností stravy, prevencí
nadváhy a dostateènou fyzickou aktivitou.

(kv)

Na evropské konferenci o výivì a rakovinì, která se konala
v èervnu 2001 v Lyonu, Francie, si nìkolik stovek vìdcù vymìòovalo názory na výsledky probíhajících studií o výivì, metabolické bilanci a urèitých typech rakoviny. Diskutovalo se také
o pøedbìných výsledcích EPIC studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), a to pro tøi skupiny potravin:
 ovoce a zelenina,
 alkohol a
 ivoèiné produkty.
Ochranný úèinek ovoce a zeleniny
EPIC studie potvrzuje, e ovoce a zeleninu lze spojovat se sníením výskytu rakoviny tlustého støeva a koneèníku a horní èásti
trávicího traktu. Avak døíve zjitìná ochrana proti rakovinì aludku a plic není zcela zøejmá. Doba, po kterou se studie provádí,
je krátká a je zapotøebí delího èasového úseku, ve kterém se vyskytnou dalí pøípady rakoviny.
Ochranný úèinek konzumace ovoce a zeleniny byl také kvantifikován. Denní pøíjem asi 500 g nebo více je dostateèný ke sníení
výskytu rakovin horního trávicího traktu o 50 %.
Katastrofální následky konzumace alkoholu a tabáku
Výsledky EPIC studie potvrzují velmi silný vliv konzumace alkoholu a tabáku na rakoviny horního trávicího traktu. Napø. riziko
pro jednu z tìchto rakovin je u osoby, která kouøí více ne balíèek cigaret dennì, 8krát vyí ne u nekuøákù.
V pøípadì alkoholu zvýí konzumace 60 g etanolu za den (tj. pøiblinì konzumace standardní 0,75l lahve vína) riziko jedné
z tìchto rakovin 9krát. Je tøeba zdùraznit, e spojením obou èinitelù se úèinek znásobuje a riziko pro kuøáky-pijany se zvyuje
50krát. To pøesnì potvrzuje výsledky IARC studie (International
Association for Research on Cancer) provedené pøed patnácti lety



zamìøené na rakovinu hrtanu, hltanu a jícnu v zemích jiní
Evropy.
Rozporné výsledky pro konzervovaná masa a èervená masa,
ochranný úèinek ryb

Výiva

Pokud jde o maso, ryby a mléèné výrobky (ivoèiné produkty),
zamìøovaly se analýzy na rakovinu tlustého støeva, koneèníku,
aludku a horního trávicího traktu. Zjistilo se zøetelné spojení
mezi celkovou spotøebou konzervovaného masa a zvýením rizika rakoviny tlustého støeva a významné sníení stejného rizika
pøi konzumaci ryb.
Na druhou stranu je zøejmé, e konzumace èerveného masa se
nezdá být spojena z dlouhodobého
hlediska s rizikem vývoje rakoviny tlustého støeva/koneèníku.
Tyto analýzy vak dosud nebraly do úvahy metodu, která byla
pouita pøi teplené úpravì. V dalím kroku studie se bude tato
dùleitá otázka analyzovat.
Konzumace drùbee není spojena se zvýením rizika rakoviny
a ve skuteènosti je pravdìpodobnì spojena se sníením tohoto
rizika.
Kladné spojení bylo mezi celkovou spotøebou masa a rakovinou
aludku a horního trávicího traktu. Avak toto spojení je slabé
a nevýznamné a bude se dále provìøovat.
Z hlediska prevence je tøeba zdùraznit, e na vývoji rakoviny se
podílí kromì stravy øada dalích faktorù. Dùleitou úlohu v prevenci rakoviny hraje fyzická aktivita a prevence obezity.
Poznámka: EPIC je nejvìtí epidemiologická studie, která byla
dosud provedena ke zjitìní vztahu mezi stravou a rakovinou. Do
studie je zapojeno více ne 500 000 osob v deseti evropských
zemích (Velká Británie, Nizozemí, Nìmecko, Francie, Itálie, panìlsko, Øecko, védsko, Dánsko a Norsko). Cílem uvedené prospektivní studie je objasnit vztah pøíèinaúèinek mezi dietetickou
bilancí, antropometrickými parametry, fyzickou aktivitou a hormonálními faktory jako i genetickou náchylností a specifickými
typy rakoviny. Výsledky z této studie budou uiteèné pro prevenci a vytváøení strategií k zajiování veøejného zdraví. Studie byla
zahájena v r. 1992 a první výsledky byly prezentovány v èervu
2001 na evropské konferenci o výivì a rakovinì v Lyonu a následnì na mezinárodní konferenci o výivì konané v srpnu 2001
ve Vídni.
PKÈR,

Kukuøice a pelagra
V patnáctém století se kukuøice stává v mnoha zemích
základní potravinou, souèasnì dochází mezi obyvateli
tìchto zemí k rozíøení devastujícího nutrièního deficitu,
choroby zvané pelagra.
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Podstata této choroby byla po staletí pro lékaøe záhadou, kterou
se podaøilo vìdcùm rozøeit a ve dvacátém století.
Rozíøení kukuøice
Kolumbus objevil kukuøici v Americe v roce 1492 a pøivezl ji do
panìlska, odkud se rozíøila po celé Evropì, do severní Afriky,
na Støední východ, do Indie a do Èíny. Kukuøice (Zea mays) je
jedinou cereálií, která má americký pùvod, a která je v souèasné
dobì základní cereální plodinou v tropických a subtropických oblastech po celém svìtì. Stále intenzivnìjí vyuívání kukuøice jako
základní plodiny souvisí s jejími hektarovými výnosy, které jsou,
v porovnání s penicí, item a jeèmenem, mnohem vyí. Vzhledem k tomu, e kukuøice byla levná, stala se pøevaující potravinou a hlavním zdrojem energie pro obyvatele pøedevím chudých
venkovských oblastí.



Pelagra
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Kdekoliv se ale zaèala kukuøice pìstovat, objevila se v zápìtí zcela zákonitì i pelagra. Souvislost mezi kukuøicí a pelagrou byla
poprvé popsána v roce 1735 ve panìlsku. Její pojmenování (pelle=pokoka, agra=kyselý, nepøíjemný) pochází od Francesca
Frapoli ze severní Itálie, kde byla choroba rovnì znaènì rozíøena. Klinicky je choroba identifikována tøemi D  dermatitida,
diarrhoe a demence. Není-li pelagra léèena, konèí zpravidla bìhem ètyø a pìti let smrtí. Epidemie pelagry v Evropì a v USA
byla dùsledkem nedostateèných znalostí lékaøù o této chorobì
a chybným pøedpokladùm, e pelagra souvisí s hypotetickým toxinem obsaeným v kukuøici, nebo e je vyvolána infekèními vlivy nebo genetickými podmínkami. Nový smìr do øeení otázky
vzniku pelagry vnesly poznatky získané v Mexiku, kde se pelagra
vyskytovala pouze výjimeènì, pøestoe konzumace kukuøice zde
byla velmi rozíøena. Za dùvod byl oznaèen rozdílný zpùsob zpracování kukuøièného zrna. Pùvodní mexiètí obyvatelé kukuøici pøed
konzumací zmìkèovali pùsobením alkalického roztoku  vápenné vody. Tímto postupem se uvolòoval vázaný niacin (nazývaný
rovnì niacytin) a dùleitá aminokyselina tryptofan, z ní se niacin mùe vytváøet. Obì látky se tak stanou biologicky vyuitelnými. Starodávný zpùsob zmìkèování kukuøièné drti namáèením
pøes noc ve vápenné vodì pøed pøípravou tortill se nikdy do zemí
Starého svìta, nebo zemí, jejich strava se skládala pøevánì
z kukuøice, souèasnì s kukuøicí nepøenesl. To vedlo témìø bez
výjimky ke vzniku choroby z deficitu niacinu  pelagøe. O objasnìní mechanismu tohoto procesu se významnì zaslouili Goldberg
a spolupracovníci, kteøí v letech 1913 a 1930 prokázali, e pelagra i choroba zvaná èerný jazyk (chorobný deficit niacinu u psù)
se mohou léèit podáváním kyseliny nikotinové (PP-faktor, pellagra-preventing factor) a niacinu. Klinické symptomy pelagry
zahrnují nespavost, agresivitu, úzkost, hypersenzitivitu na svìtlo
a postupnou demenci. Pelagra se v souèasné obì vyskytuje ji
pouze velice zøídka a kukuøice se bìnì konzumuje v nejrùznìjích formách. Kadý jistì zná kukuøiènou mouku, kukuøièné placky zvané tortilly, kukuøièný chléb, popcorn, vaøené kukuøièné
palice, kukuøièné lupínky a dalí druhy snídaòových cereálií
s kukuøicí. Od doby objevení kukuøice a rozíøení niacinového
deficitu dolo ve vìdì k nesmírnému pokroku. Dnes pøedstavují
nové variety kukuøice s vysokými výnosy jednu z nejvýznamnìjích zemìdìlských plodin.
Foodtoday, December 2001, è. 30, s. 3

Spotøeba rýe vzrùstá,
sor timent se roziøuje
Podle amerického Svazu pro
rýi se bìhem posledních 20
let spotøeba rýe ztrojnásobila.

(kop)

Nejvýznamnìjí oblastí vyuití rýe je prùmyslové zpracování
potravin. Zájem spotøebitelù o výrobky, jako jsou polévky, zmrazené hotové pokrmy, ochucené rýové smìsi, snacky, cukrovinky
a dalí produkty, trvale vzrùstá. Nutriènì vzdìlanému, ale i zhýèkanému spotøebiteli ji nestaèí tradièní bílá rýe, a proto se na
trhu objevuje øada exotických odrùd. Spoleènost Manicaretti Italian Food Imports (Oakland, CA) je výhradním dovozcem hybridu risotta a èínské èerné rýe, nazvaného Principato di Lucedios
Black Rice. Tato rýe vùní a barvou pøipomíná èerstvì peèený
chléb, má oøíkovou pøíchu a pevnou strukturu, která dovoluje
pøedváøení rýe a koneènou úpravu a v okamiku potøeby. Odrùdy rýe s vysokým obsahem krobu, jako nová organická rýe
Calasparra spoleènosti Forever Cheeses, importovaná ze panìlska, je rovnì velmi ádaná, protoe se nerozváøí. V porovnání
s rýí Arborio, která obsahuje stejný perlový krob, má rýe Calasparra díky pouze èásteènému oloupání mnohem lepí absorpèní
schopnost a po uvaøení nezùstávají zrnka tvrdá. U nìkterých
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druhù rýe je vyzdvihována jejich zdravotní prospìnost, jako
u dlouhozrnné luté rýe Asdas Great Value, která je oznaèována
za bezlepkovou, bez pøítomnosti jakýchkoliv barviv a konzervaèních pøípravkù. Výzkum ale postupuje dále, smìrem ke zvyování
nutrièních vlastností vlastního rýového zrna. Celosvìtovì je kupøíkladu nejbìnìjím nutrièním problémem deficit eleza, jeho
výsledkem je anemie, chatrné zdraví a pøedèasná úmrtí. výcartí výzkumníci se zabývají otázkou zvyování obsahu eleza v rýi
a jeho biologické vyuitelnosti pomocí genového inenýrství.
Zavedením genu z fazolí Phaseolus vulgaris, zvyujícího mnoství
ferritinu (proteinová zásoba eleza), se podaøilo obsah eleza
v endospermu rýe zdvojnásobit. Rovnì byl pouit gen z plísnì
Aspergillus fumigatus pro termotolerantní fytázu, redukující obsah kyseliny fytové, která je hlavním faktorem inhibujícím absorpci eleza, a dalí gen pro protein typu metalothioneinu
s vysokým obsahem aminokyseliny cysteinu, který je schopný zvyovat absorpci eleza. Výsledkem zavedení tìchto genù bylo sedminásobné zvýení hladiny proteinového cysteinu a témìø
30násobné zvýení hladiny fytázy.
Prepared Foods, 170, 2001, è.11, s. 38

Kyselina listová a vitamin
B 12 dopor uèovány pro
for tifikaci obilovin
Pracovníci irské univerzity
v Dublinu referovali v lednovém èísle èasopisu The Lancet o fortifikaci potravin
kyselinou listovou k prevenci vrozených vad nervové trubice u novorozencù, a jejím
souèasném vlivu na sniování celkového plazmového homocysteinu, který je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnìní.

Na základì rozsáhlého etøení vlivu folátu a vitaminu B12 na koncentraci homocysteinu konstatovali, e fortifikaèní politika,
zaloená na pouívání kyseliny listové v kombinaci s vitaminem
B12 , a ne pouze samotné kyseliny listové, je pøi sniování koncentrace homocysteinu s potenciálními pøíznivými úèinky na sniování rizika kardiovaskulárních chorob mnohem úèinnìjí.
Fortifikace cereálních potravin kyselinou listovou je v USA povinná od roku 1998. Ve Velké Británii se po pøedloení návrhu
Státního výboru pro zdravotní aspekty potravinové a nutrièní
politiky (COMA) o povinné fortifikaci vánì uvauje. Návrh COMA
je v souèasné dobì konzultován se ètyømi britskými zdravotnickými slokami a Úøadem pro potravinové standardy (FSA).
V pøípadì schválení zprávy bude nezbytné koncipovat pro povinné obohacování penièné mouky kyselinou listovou novou legislativu. Pøestoe zpráva byla zamìøena v první øadì na úlohu
kyseliny listové v prevenci defektù nervové trubice, je zde zdùrazòován i potenciální pøínos kyseliny listové pro redukování rizika kardiovaskulárních chorob v dùsledku sniování koncentrace
homocysteinu, který bezesporu pøispìl k jednání o povinné certifikaci. Homocystein je látka, která se vytváøí v tìle pøi metabolizování proteinu. Kyselina listová a vitamin B 12 jsou známé
prostøedky sniující hladinu krevního homocysteinu.
h t t p : / / w w w. t h e l a n c e t . c o m / j o u r n a l

Americký plán boje proti
deficitu vápníku
Ameriètí nutricionisté, vládní èinitelé a výchovní pracovníci spojili své síly k øeení
jednoho z hlavních zdravotních problémù v zemi  k boji
proti deficitu vápníku.

(kop)

(kop)

Na nedávném summitu o vápníku, konaném ve Washingtonu, bylo
konstatováno, e pøíèinou znepokojivého sniování hladiny vápníku u dìtí a adolescentù jsou pøedevím nevhodné stravovací
návyky  pøemíra potravin s nízkou nutrièní hodnotou, resp.
nedostateèná konzumace potravin nutriènì bohatých, zejména
mléka. Problém se týká v první øadì teenagerù: u témìø devíti
z deseti dívek a sedmi z deseti chlapcù nedosahuje mnoství vápníku pøijímaného z potravy doporuèovanou denní dávku
(1 300 mg/den pro kategorii 918letých). Výsledky výzkumu prezentované na summitu, ukázaly, e vápník, zkonzumovaný bìhem
dospívání, je s nejvìtí pravdìpodobností jedním z nejdùleitìjích faktorù, urèujících u dìtí budoucí riziko osteoporózy. Velký
podíl na problému mají nealkoholické nápoje prodávané ve ko-
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lách. Tradièním nápojem ke svaèinì bylo ve vìtinì kol mléko,
ovem finanènì výhodné smlouvy spoleèností vyrábìjících nealkoholické nápoje se kolami, umoòující prodej nápojù kolákùm
pøímo ve kolních budovách, situaci dramaticky zmìnily. Teenageøi nyní pijí dvakrát více nealkoholických nápojù ne mléka,
co v kombinaci s nedostatkem pohybu vytváøí pøedpoklady pro
nedostateènì silné kosti v dospìlosti. Výzkum prokázal spojitost
mezi nadmìrnou spotøebou nealkoholických nápojù bìhem dospívání a redukováním kostní hmoty, které výraznì zvyuje riziko
osteoporózy v pozdìjím vìku. Lékaøi se v ordinacích setkávají
se stále vìtím poètem dìtí, které nahrazují mléko a dalí potraviny bohaté vápníkem pøíliným mnostvím dusù a koly. Odborníci z Americké akademie ortopedù (AAOS) se domnívají, e
nejdùleitìjí je nalézt zpùsob, jak u dìtí vypìstovat návyky pití
mléka a omezit tak nebezpeèí zlomenin. Na summitu byl pøedloen program akce k minimalizování deficitu vápníku mezi dìtmi
a adolescenty, který zahrnuje i následující kroky:
U ukázat rodièùm, jak mohou dìti dennì snadno dostávat minimálnì tøi porce mléèných výrobkù a jak by mìli rodièe svým
dìtem být pøíkladem v kadodenní konzumaci mléèných výrobkù,
U nabízet ve kolách mnohem irí sortiment mléèných výrobkù
a redukovat nabídku nealkoholických nápojù, aby mìly dìti
monost snadného výbìru zdravých potravin,
U zvýit odpovìdnost a zájem pediatrù vèetnì zavedení kontroly
hladiny vápníku v rámci kolních lékaøských prohlídek.
Na nutriènì vzdìlávací programy v oblasti zvyování pøíjmu vápníku u mládee bylo prozatím v USA uvolnìno 30 000 USD.
http://www
w.. w h y m i l k / m i l k u / i n d e s t u d i e s . h t m

Alkohol mùe sniovat
riziko demence
Nizozemtí vìdci zjistili, e
pití umìøeného mnoství alkoholu mùe napomáhat ke
sniování vzniku demence.

( ko p )

Lidé starí 55 let, kteøí rádi dennì popíjejí malé mnoství vína,
piva nebo whisky, jsou v porovnání s tìmi, kteøí nepijí vùbec,
pravdìpodobnì ménì ohroeni Alzheimerovou chorobou, nebo
jiným typem senility. Výzkum, jeho výsledky byly publikovány
v èasopisu The Lancet Medical Journal, se zúèastnilo 8 000 lidí
ve vìku 55 a více let, prokázal, e mírné i ponìkud silnìjí pití
alkoholu mùe sníit riziko vzniku demence a o 42 % a vaskulární demence, co je jiná forma senility, a o 70 %. Vìdci se domnívají, e umírnìné mnoství alkoholu mùe redukovat riziko vzniku
demence uvolnìním acetylcholinu, co je mozkový protein umoòující pøenos informací mezi mozkovými buòkami, které øídí funkce jako pamì, pozornost a návyky. Upozoròují ovem na to, e
pøíliné mnoství alkoholu naopak produkci acetylcholinu inhibuje. Výzkum rovnì ukázal, e malé mnoství alkoholu mùe zvyovat hladinu vysokodenzitního proteinu (HDL), oznaèovaného
rovnì jako dobrý cholesterol, který sniuje tvorbu ateriosklerotických plátù. Výzkumníci se domnívají, e vaskulární faktory
se uplatòují i pøi vzniku Alzheimerovy choroby, a e nepøíli velké
mnoství alkoholu mùe redukovat riziko demence podobným
zpùsobem jako pøi sniování rizika srdeèních onemocnìní. Výsledky výzkumu podle autorù podporují vaskulární hypotézu vzni
ku demence.

Vitaminy v mase
a v masných výrobcích

h t t p : / / w w w. r e u t e r s h e a l t h . c o m

Vitaminy jsou bezpodmíneènì nutné pro lidské zdraví
a jejich potøeba se zpravidla
doplòuje potravou.

Ovem v nìkterých pøípadech, zejména pøi patné výivì nebo
ivotosprávì, trpí organismus jejich nedostatkem. Tento nedostatek je mono nahradit vitaminy, které se vyrábìjí synteticky.

(kop)

"

Ze tøinácti známých vitaminù jsou vitaminy A, D, E, K rozpustné
v tucích, kdeto vitaminy B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kys. pantotenová), B6 (pyridoxin), B12 (kobalaminy), kyselina listová, vitamin C (kys. askorbová) a vitamin H (biotin)
jsou rozpustné ve vodì. Skuteènost, e nìkteré vitaminy jsou rozpustné ve vodì a jiné v tucích, je jedním z faktorù, který urèuje,
v jakém typu potraviny se budou jednotlivé vitaminy nacházet.
Maso je dùleitým dodavatelem vitaminù B1, B2, B6 a zejména B12.
Ztráty vitaminù v potravinách
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V ivoèiných a rostlinných potravinách se mohou vyskytovat látky, které úèinek a funkci vitaminù omezují nebo dokonce ruí.
Pùsobí jako metabolity, které mají opaèný úèinek ne vitaminy.
Patøí mezi nì napø. hormony, antibiotika, ale také nitrity a oxid
siøièitý. Obvykle vak tyto antivitaminy nehrají pøíli velkou roli.
Jako pøíklady mùeme uvést následující antivitaminy. Askorbáza,
vyskytující se v plodech a v zeleninì, oxiduje vitamin C. Thiamináza, která mùe být obsaena v rybách, blokuje vitamin B1. Kumarin (v Maøince vonné a v levandulovém oleji) ovlivòuje vitamin K.
Citran (v éterických olejích citrusových plodù) a lipoxidáza
(v sójových bobech) oxidují vitamin A. Chlorogenová kyselina
(v cibuli, ve chmelu, v kaparách) konkuruje vitaminu B12. Antivitaminy mohou pùsobit relativnì znatelné ztráty vitaminù B1 a C,
ale mají malý vliv na vitaminy B 2, B3, B 6 a vitamin D. Podstatnì
vyí ztráty ne antivitaminy pùsobí pøíprava potravin a jejich
uskladnìní. Významnými pùvodci ztrát jsou vzduný kyslík, svìtlo, teplo, zpùsob zpracování, katalyzátory, hodnota pH, aktivita
vody (aW) a skladování. Pøi pøípravì pokrmù se èasto oddìluje
tuk od libového masa. Tím se odstraòují i vitaminy obsaené
v tuku. Také pøi mechanickém opracování masa a pøi odkapávání
masa je nutné poèítat se ztrátami. Zrání masa (fermentace) redukuje obsah vitamínù citlivých na teplo a oxidaci. Ztráty vitaminu
B1 mohou být 10 a 70% podle zpùsobu zrání a druhu masa. Redukce tepelným opracováním èiní obvykle 15 a 50 %. Jestlie se
øízky pøed smaením obalují, sniují se ztráty o cca 20 % oproti
neobalovanému masu. Zmìny pøi skladování souvisí s enzymatickými a chemickými reakcemi. Zvlátì vnímavý je vitamin C. Ztráty v kadém pøípadì sniuje uskladnìní pøi nízké teplotì. To vak
neplatí pro vitamín E, který se za nízkých teplot rozkládá. Neprodyné obaly se zase pøíznivì projevují na zachování vitaminu B6.
Pouití vitaminù v technologii výroby uzenin
Nìkteré vitaminy se pouívají jako pøísady pøi zpracování masa.
Je pøitom samozøejmì nutné respektovat zásady potravináøského kodexu. Zvlátní význam mají vitaminy C a E. Oba jsou vyslovenì redukèními prostøedky a mají vysoký antioxidaèní potenciál.
Chrání pøed pøímou oxidací a zamezují øetìzové reakci, která se
rozvíjí pøi oxidaci tuku. Ruí nebo omezují kodlivý vliv kyslíku
na látky pøítomné v mase. To má mimo jiné pøíznivý vliv na zachování pøirozené barvy masa. Zabraòují oxidaci èerveného barviva myoglobinu na hnìdý metmyoglobin. Vitamin C zabraòuje
oxidaci dvojmocného eleza v myoglobinu na trojmocné elezo,
které zpùsobuje zmìnu barvy z èervené na hnìdou. Pohlcuje rovnì vzduný kyslík. Tak se mùe napø. syrová nezabalená sekaná
ochránit pøed oxidací, kterou podporuje svìtlo a vysoká teplota.
Vitamin C má rovnì velký vliv na intenzivnìjí vybarvení a stálost barvy pøi solení masa dusitany. Oxid dusnatý se uvolòuje vitamínem C z dusitanového roztoku a pøechází z èerveného
myoglobinu na stálejí nitrosomyoglobin. Tepelným opracováním se mùe toto barvivo pøevést na jetì stálejí rùové barvivo
nitrosomyochromogen. Dalí výhoda spoèívá v tom, e zareaguje
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prakticky vechen pøítomný dusitan. Lepím vyuitím dusitanu
se uspoøí dusitanová sùl pøi solení masa. Vitamin C tedy zajistí
optimální vybarvení a uspoøí chemikálie. Musí se ovem dodret
pøíznivé reakèní podmínky, napø. kyselá hodnota pH.
Dalí dùleitá vlastnost vitaminu C je potlaèení tvorby nitrosaminu v nìkterých masných výrobcích. Nitrosaminy mohou pùsobit
jako karcinogeny, které se tvoøí pøi zpracování masa (napøíklad
pøi solení dusitany) ze sekundárních aminù a nitritù. Vitamin C
tak pøispívá ke sníení karcinogenity. Mùe navíc také zabránit
tvorbì dalích kodlivin a zmírnit jejich úèinky. Vitamin C je tedy
výborná pøísada pøi výrobì jakostních masných výrobkù.
Vitamin E naruuje øetìzovou reakci, která zpùsobuje luknutí
tukù. S úspìchem se uplatòuje zejména pøi delím skladování
potravin obsahujících tuk (tepelnì neopracované salámy). Pøídavek vitaminu E se tedy osvìdèuje pøi výrobì fermentovaných salámù. Kombinace vitaminù C a E pùsobí synergicky a zesiluje
úèinky obou vitaminù.
Souèasná aplikace kyseliny nikotinové (niacinu) a vitaminu C na
èerstvé nesolené maso slouí ke stabilizaci jeho povrchové barvy
v dùsledku oxidace tmavoèerveného myoglobinu na svìtleèervený oxymyoglobin. Pouití nikotinové kyseliny v potravinách je
vak povoleno jen v omezeném rozsahu a nìkde je pøedpisy nebo
normami o potravinách pøímo zakázáno.
Obohacování potravin vitaminy

Rizika
z potravin
Aristolochová kyselina
v léèivých rostlinách
a prostøedcích na hubnutí
Nefropatie z konzumace èínských bylin (Chinese herbs
nephropathy, CHN) je nový
druh subakutní intersticiální
fibrózy ledvin.

Jako vitaminované se nazývají potraviny zcela nebo èásteènì obohacené o vitaminy, a u pøírodní nebo syntetické. Tohoto obohacování je mono dosáhnout také chemickými, fyzikálními nebo
biologickými procesy. Pøídavky vitaminù do potravin mohou zabránit vzniku hypovitaminóz (nemoci z nedostatku vitaminù),
a to zejména pøi patných stravovacích návycích, jako je napøíklad pøíli jednostranná výiva. Na jakost vitaminových uzenin
se kladou vysoké nároky. Vyadují optimální výbìr masa
a takové technologické zpracování, které jednak umoní stejnomìrné rozptýlení vitaminù v surovinì, jednak probíhá za studena, nebo vitaminy jsou na vyí teploty citlivé. Chu uzenin se
pøídavkem vitaminù nezmìní. Pro výrobu jsou vhodné vitaminy
skupiny B, vitamin E, C a H (biotin). Jejich mnoství musí být ve
vyváeném pomìru. Údaje o vitaminech v seznamu pøímìsí se
podle pøedpisu Potravináøských naøízení obvykle neuívají k reklamním úèelùm. Propagují-li se pøesto potraviny s poukazem na
obsah jednoho nebo i nìkolika vitaminù, oèekává se, e daný
výrobek pokryje denní potøebu uvádìných vitaminù alespoò
z 1/3. Poukazuje-li se na zvlá vysoký obsah jednoho nebo více
vitaminù (bohatý na vitaminy), pøedpokládá se, e v potravinì je
obsaena nejménì jedna denní doporuèená dávka. Uvedené mnoství vitaminù se musí uchovat v potravinì po celou udanou minimální dobu její upotøebitelnosti. Pøitom se musí brát zøetel na
moné zmìny pøi vaøení, pøi nìm mùe dojít k úbytku vitaminù.
Pøi pøípravì urèitých masných výrobkù se zpravidla pøidávají smìsi
vitaminù v kombinaci s koøením.
Die Fleischerei, 2001, è. 9, s. IV  VII

(lep)

V Belgii onemocnìlo pøiblinì 100 en, které se zúèastnily programu na sniování hmotnosti, v rámci kterého dostávaly èínské byliny (ve formì tablet) a pøípravky na potlaèení chuti
(fenfluramin a dietylpropion), dále projímadlo z kùry americké
kruiny, extrakt z rulíku zlomocného a acetazolamid. Asi u poloviny pacientek bylo zapotøebí provést transplantaci ledvin.

$
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CHN se neomezila jen na Belgii. Byla zjitìna i v jiných zemích,
napø. ve Francii, panìlsku, Velké Británii a Japonsku.
Nefrotoxicita èínských bylin z èeledi Aristolochiaceae se pøipisuje kyselinì aristolochové, která je hlavním alkaloidem extrahovaným z Aristolochia fangchi. Uvedená bylina se dostala do
pilulek na hubnutí neúmyslnì. Aristolochová kyselina (AA) je smìs
strukturálnì pøíbuzných nitrofenentrenkarboxylových kyselin,
pøièem hlavními slokami jsou AA-I a AA-II.
Kyselina aristolochová není pouze nefrotoxin, ale u laboratorních zvíøat se prokázalo, e je také silným karcinogenem.
V r. 1994 byl zaznamenán první pøípad rakoviny moèového mìchýøe u belgických pacientek. V r. 1999 u 19 pacientek s onemocnìním ledvin byl zjitìn výskyt rakoviny. Na základì tohoto
lze usuzovat na spojení mezi konzumací A. fangchi a rakovinou
moèových cest. V Belgii, Velké Británii, Kanadì, Austrálii a Nìmecku proto zakázali konzumaci uvedených bylin.
Pøi hubnutí se obvykle konzumují dvì byliny, Stephania tetrandra a Magnolia officianlis, pøièem S. tetrandra se èasto zamìòuje
za A. fangchi, nebo èínské názvy tìchto bylin znìjí podobnì.
Uvedená pilulka na hubnutí i suené byliny rùzných druhù Aristolochia se bìnì konzumují na Tchaj-wanu, a to proto, e pùsobí analgeticky, diureticky a protizánìtlivì. Aèkoliv se výskyt CHN
na Tchaj-wanu oficiálnì neuvádí, bezesporu tam je.
Kvantitativní analýza aristolochové kyseliny v léèivých bylinách
pomocí vysokoúèinné kapalinové chromatografie byla vyvinuta
teprve nedávno (1999). Metoda trvá 40 minut. Ministerstvo zdravotnictví podpoøilo na Tchajwanu prostøednictvím grantu vývoj
jednoduché, rychlé a citlivé metody stanovení AA-I a AA-II
v léèivých bylinách, pilulkách na hubnutí a suených bylinách
v práku na hubnutí.
Journal

Alergeny v potravinách
Ve dnech 8.9. listopadu
2001 se konal na výcarské
vysoké kole zemìdìlské semináø na téma Alergeny
a jejich význam v potravináøském prùmyslu.
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Na semináøi bylo konstatováno, e deset nejvýznamnìjích alergenù pochází z tìchto potravin:
 mléko a mléèné výrobky,
 vejce a vajeèné výrobky,
 ryby a rybí výrobky,
 korýi a mìkkýi,
 celer,
 obilí a lepek,
 sója,
 podzemnice,
 oøechy stromù (napø. lískové, vlaské, mandle),
 semena (napø. sezamu, máku).
Semináø se zabýval alergiemi z potravin z hlediska spotøebitelù,
vývojem výrobkù bez alergenù, napø. pro dìti, doporuèením pro
praxi, køíovými kontaminacemi, eliminací alergenù, informováním o alergenech v potravinách.
L T, L e b e n s m i t t e l - T e c h n o l o g i e , 3 4 , 2 0 0 1 , è . 1 , s . 4 8 2  4 8 3

Výskyt patogenù
v evropských r ybách

(kv)

Èerstvé ryby z Francie, Velké Británie a Portugalska se vyetøovaly z hlediska výskytu patogenù Aeromonas hydrophila, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.,
Vibrio parahaemolyticus a Yersinia enterocolitica, zatímco ryby
z Øecka na výskyt A. hydrophila, Cl. botulinum a V. parahaemolyticus. Pøítomnost Cl. botulinum a Salmonella spp. nebyla zjitìna v ádném z vyetøovaných vzorkù. L. monocytogenes byl

%

zjitìn u pstruha a Y. enterocolitica u lososa i pstruha ve Velké
Británii, ale v ádném vzorku z Francie nebo Portugalska.
A. hydrophila byl stanoven ve vzorcích ze vech lokalit, celkem
se vyskytoval ve 40 %, zatímco V. parahaemolyticus byl stanoven
ve vzorcích z Portugalska (35 %) a Øecka (14 %), ale ne ve vzorcích z Velké Británie nebo Francie.
Uvedená práce byla financována z prostøedkù Evropské unie
(AIR2 CT94 1496) v rámci projektu Zvyování bezpeènosti a kvality celých èerstvých ryb.
Food Control, 12, 2001, è. 2, s. 6771

Bisfenol A v kkonzer
onzer
vované
onzervované
zeleninì a ovoci
Bisfenol A (4,4-izopropylidenedifenol, BPA) se pouívá
jako základní materiál pøi výrobì plastù, napø. polykarbonátù a epoxypryskyøic.

Rizika
z potravin

Výroba a pouití BPA se zvyuje, nebo roste vyuití pryskyøic
s obsahem této slouèeniny. Vnitøní povrch plechovek pro potraviny a nápoje se potahuje epoxypryskyøicemi, aby se potraviny
chránily pøed kovy. Uvádí se, e polymerace epoxypryskyøic není
úplná. Nìkteré chemikálie, napø. BPA migrují do potravin
z povrchù plechovek potaených epoxypryskyøicemi. Smìrnice
Evropské unie stanovila pro potraviny specifické migraèní limity, a to 3 mg/kg pro BPA (Evropská komise, 1990) a 0,02 mg/kg
pro bisfenol A diglycidyleter (BADGE). Komise EU a Vìdecký výbor
pro potraviny (SCF) navrhly zvýit specifický migraèní limit pro
BADGE na 1 mg/kg (SCF, 1996). V té dobì se BPA povaoval za
ménì dùleitý ne BADGE. V souèasné dobì se vak zvyuje zájem o estrogenní aktivitu BPA. Uvádí se, e se BPA chová jako
estrogen a jeho aktivita se vyetøuje in vitro na bunìèných kulturách.
BPA se uvolòuje z epoxypotahù do potravin. Migruje napø. do
tekutých koncentrátù kojenecké výivy v mnoství asi 13 ng/ml.
V nápojích v plechovkách bylo zjitìno a 212 ng/ml, v nálevu
zeleniny konzervované v plechovkách asi 23 µg/plechovka. Vzhledem k tomu, e nebyly k dispozici potøebné analytické metody,
nezjioval se obsah BPA v pevném podílu.
Uvedenou problematikou se zabývali v Japonsku a vyvinuli metodu na bázi vysokoúèinné kapalinové chromatografie (HPLC)
pro stanovení BPA v pevném i tekutém podílu ovoce a zeleniny
konzervovaných v plechovkách. Metoda umoòuje stanovit BPA
v pevném podílu v mnoství nad 10 ng/g, v tekutém podílu nad
5 ng/ml. Provìøováním vzorkù se zjistilo, e BPA je obsaen hlavnì v pevném podílu konzervovaných potravin, pøièem maximální
mnoství èinilo 11 µg/plechovka.
Food Additives and Contaminants, 1 8, 2001, è. 1, s. 6975

Vliv svìtla na obsah
solaninu v bramborách
Brambory (Solanum tuberosum) patøí k hlavním potravináøských plodinám, které
se pìstují v mnoha èástech
svìta.

(kv)

(kv)

Bramborová hlíza je výborným zdrojem sacharidù, ale významnì
se také podílí na pøíjmu bílkovin, minerálních látek a vitaminù.
Negativní stránkou bramborových hlíz je pøítomnost α-solaninu
a α-chaconinu. Uvedené alkaloidy se vyskytují spoleènì a bìnì
se o nich diskutuje jako o solaninu, který je hlavní. Brambory na
trhu obvykle obsahují 215 mg solaninu/100 g. Toxická dávka
pro èlovìka je nad 20 mg/100 g èerstvých hlíz.
Vzhledem k tomu, e rozdíl mezi bìnou koncentrací solaninu
v hlízách brambor a toxickou koncentrací je malý, je tøeba vìnovat posklizòové manipulaci s bramborami velkou pozornost,
tj. aby nedocházelo k mechanickému pokození hlíz, k teplotním
otøesùm nebo pùsobení svìtla, nebo tyto faktory iniciují syntézu solaninu. V Nìmecku napø. zjistili, e u brambor na pohled
zdravých, byl obsah solaninu v rozmezí 1040 mg/100 g. Uvádí
se, e obsah solaninu mùe být u nìkterých odrùd podstatnì vyí. Maximální obsah solaninu je ve slupce. Odslupkování bram-

&
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bor je proto výhodné, avak následné vystavení odslupkovaných
brambor úèinkùm svìtla vede k obnovení syntézy tìchto alkaloidù. Úpravou brambor doma, tj. vaøením, peèením nebo smaením nedochází k destrukci solaninu. Vzhledem k tomu, e syntéza
chlorofylu a solaninu v bramborách nemusí probíhat souèasnì,
nevede tradièní rada  odstraòovat zelené hlízy  k ochranì spotøebitele. Nejspolehlivìjí metodou ochrany spotøebitelù pøed
otravami ze solaninu je zlepení posklizòových praktik a sníení
rizika syntézy solaninu bìhem zpracování brambor.
Analýzou náhodnì vybraných vzorkù brambor na trhu v Jordánsku se zjistilo, e øada hlíz mìla vyí obsah solaninu ne je doporuèovaná hladina do 20 mg/100 g. Maximální obsah solaninu ve
slupkách testovaných brambor byl 128 mg/100 g. Ovìøovaly se
dvì odrùdy brambor, Draga a Sponta. Pùsobením sluneèního svìtla po dobu 3 týdnù dolo u obou odrùd k výraznému zvýení
obsahu solaninu. Pìstitelùm z oblasti Støedomoøí se proto doporuèuje vybírat k pìstování odrùdy brambor, u kterých se tvoøí
nízké hladiny solaninu, hlízy z pole bezprostøednì po vyorání
odstraòovat a uchovávat je ve tmì.
Food Chemistry, 7 3, 2001, s. 205208 (kv)

Obsah 3-MCPD ve
vybraných potravinách
Slouèenina 3-MCPD (3-monochlorpropan-1,2-diol) je
jednou z øady chemicky pøíbuzných kontaminantù souhrnnì oznaèovaných jako
chlorpropanoly.

3-MCPD byl pùvodnì identifikován jako kontaminant ochucujícího prostøedku na bázi hydrolyzované rostlinné bílkoviny (HVP)
vyrobené hydrolýzou surových rostlinných bílkovin obsahujících
zbytky lipidù (triacylglycerolù) pomocí kyseliny chlorovodíkové.
3-MCPD byl také zjitìn v nízkých koncentracích v potravinách
vyrobených bez hydrolýzy, napø. v sýru, dále v tepelnì upravených cereáliích, napø. sladu nebo doma vyrobeném chlebu a také
v materiálech, které pøicházejí do kontaktu s potravinami.
V r. 2000 provádìly nìkteré kontrolní laboratoøe ve Velké Británii toxikologické vyetøování 3-MCPD, pøièem Výbor pro mutagenitu (COM) doel k závìru, e 3-MCPD lze povaovat za
slouèeninu, která nemá in vivo ádný významný genotoxický
potenciál (COM 2000). Výbor pro karcinogenitu (COC) vak potvrdil jeho karcinogenitu (COC 2000). Poradní výbor pro potraviny (FAC) proto doporuèil, aby výrobní spoleènosti pokraèovaly
v podnikání vech krokù nezbytných ke sniování koncentrací
3-MCPD v potravinách a potravináøských pøísadách na nejnií
technologicky dosaitelnou úroveò.
Nové toxikologické údaje o 3-MCPD revidoval v èervnu 2001
Vìdecký výbor pro potraviny (SCF) EU a Spojený výbor expertù
WHO/FAO (JECFA). Je moné, e bude pro 3-MCPD v koneèném
stanoven tolerovatelný denní pøíjem (TDI). Evropská unie navrhuje, aby v r. 2003 vstoupila v platnost legislativa, která aplikuje limity pro 3-MCPD v HVP a sójové omáèce.
Agentura pro potravináøské standardy ve Velké Británii (FSA)
provedla v r. 2001 kontrolu obsahu 3-MCPD ve vybraných skupinách potravin a potravináøských pøísad. Do sledování byly zaøazeny ty skupiny, u kterých se ji døíve zjistilo, e obsahují 3-MCPD
(salám, sýr, polévka v práku, sladový extrakt a cereálie), dále
potraviny, které pravdìpodobnì obsahují 3-MCPD, který se vytvoøil bìhem výroby (pokrmy pøedem tepelnì pøipravené, precooked meals) a potraviny obsahující slouèeniny, napø. èásteèné
glyceridy, které jsou potenciálními prekurzory 3-MCPD.
Výsledky prùzkumu ukázaly, e 3-MCPD je obsaen v irokém
okruhu potravin, aèkoliv mechanismus jeho tvorby není zcela
objasnìn. Nebyla zjitìna zøetelná korelace mezi pøísadami a obsahem 3-MCPD. Avak vysoký podíl tepelnì opracovaných vzorkù (biskvity a krekery) vede k pøedpokladu, e opracování

'

vysokou teplotou pøispívá k tvorbì 3-MCPD. U 83 % vzorkù byla
hladina 3-MCPD pod limitem 0,02 mg/kg, který schválila EU pro
3-MCPD v sójové omáèce a HVP.
Food Additives and Contaminants, 1 9, 2002, è. 1, s. 2227

Med pøíèinou botulismu
u kojencù
V r. 1976 byly popsány první klinické pøípady kojeneckého botulismu.
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(kv)

Onemocnìní je zpùsobeno konzumací spor Clostridium botulinum, velmi zøídka jinými neurotoxigenními klostridii. Nevyzrálá
støevní flóra kojence dovoluje, aby spory vyklíèily, pomnoily se
a dolo k produkci neurotoxinù. Dìti ve vìku dva a est týdnù
jsou nejvíce citlivé na tuto infekci, kterou typicky zpùsobuje kmen
A nebo proteolytický typ B. Kojenecký botulismus je v souèasné
dobì nejèastìjí formou botulismu v USA. Uvádí se, e roènì se
vyskytne 1,9 pøípadù na 100 000 ivých novorozencù. Ve vìtinì
tìchto pøípadù vak zdroj infekce zùstává nejasný.
Med je dosud jedinou potravinou, která se dává do souvislosti
s kojeneckým botulismem. Øada studií ukázala, e více ne 20 %
postiených dìtí konzumovalo pøed výskytem botulismu med. Za
poslední ètyøi roky bylo hláeno v severských zemích pìt pøípadù kojeneckého botulismu. Vechny pøípady se spojovaly s konzumací medu.
Pro detekci botulotoxinù je jedinou univerzálnì uznávanou metodou biologický test na myích. Pouitím polymerázové øetìzové reakce (PCR) by se zkrátila doba stanovení, sníily by se
náklady a odstranily by se etické pøekáky spojované s testováním
na zvíøatech. PCR analýza je vak citlivá na øadu inhibièních látek. Med obsahuje minimálnì 80 % cukru, co mùe pùsobit jako
inhibièní faktor pro PCR. Vysoký obsah cukru také inhibuje klíèení spor C. botulinum v medu.
Ve Finsku vyvinuli postup úpravy medu, který umoòuje aplikovat metodu PCR na stanovení spor C. botulinum, typ A a B. Aplikací tohoto postupu se metodou PCR analyzovalo celkem
190 vzorkù medu. Spory C. botulinum byly zjitìny v 8 (7 %)
vzorcích ze 114 finského a 12 (16 %) vzorcích ze 76 importovaného medu. Sekvence genu pro neurotoxin odpovídající C. botulinum , typ A byla zjitìna v 17 vzorcích a pro proteolytický typ B
ve 12 vzorcích. Oba typy (A i B) byly zjitìny v 9 vzorcích. Kmeny
C. botulinum typ A byly izolovány u 14 a typ B u 2 z 20 vzorkù
PCR-pozitivních.
International Journal of Food Microbiology, 7 2, 2002, è. 12, s. 4552
(kv)

Detekce potravinových
alergenù
Národní ústav zdraví v USA
odhaduje, e asi 67 milionù
osob v USA trpí alergií na
potraviny. U nìkterých z nich
mohou nastat reakce ohroující zdraví.

Souèasný postoj FDA ke znaèení alergenù je ten, e by výrobci
mìli striktnì dodrovat zásady dobré výrobní praxe (GMP). GMP
je základní pro úèinné potlaèování neádoucích reakcí. Podle
názoru FDA lze pouívat preventivní znaèení se stanoviskem napø.
mùe obsahovat (vloit název alergenní pøísady). Problematika
znaèení alergenù zùstává dosud nevyøeená.
Aèkoliv FDA dosud neoznaèila ádnou z metod testování alergenù za metodu vhodnou pro konkrétní úèely, k dispozici je nìkolik komerèních ELISA-souprav pro detekci potravinových
alergenù. FDA v souèasné dobì ovìøuje nìkolik tìchto souprav
a také spolupracuje s výrobci souprav na vyhodnocování úèinnosti nìkterých z tìchto metod na bázi ELISA.
Neogen Corp. nabízí ELISA testy pro detekci alergenù
v potravinách. Jsou to napø. Veratox testy pro vajeèný alergen,
mléèný alergen a alergen podzemnice. Testy vyadují jen minimální zakolení a dávají kvantitativní výsledky. Firma Neogen
rovnì nabízí rychlé skríningové testy pro alergeny vajec, mléka
a podzemnice.



Rizika
z potravin

Kvalitativní výsledky se získají do 30 minut. Rychlý test na siøièitany firmy Neogen poskytuje jednoduchou spolehlivou a nenákladnou metodu pro rutinní monitorování reziduí siøièitanù
v moøských produktech bìhem výroby a distribuce.
Výzkumem alergenù v potravinách a jejich stanovováním pomocí ELISA testù se zabývají v Linkolnovì støedisku pro výrobu
potravin univerzity v Nebrasce (www.farrp.unl.edu). Vyvíjejí
ELISA-metodu na stanovení reziduí alergenních potravin, které
mohou kontaminovat ostatní potraviny. Ve spolupráci s prùmyslem se snaí o vývoj testovacích kitù. Ve vybraných potravinách
lze v souèasné dobì prokázat pøítomnost podzemnice, vajec,
kaseinu, mandlí a syrovátky. Ovìøuje se metoda na stanovení sóji,
masa mlù, vlaských, lískových, pekan a keu oøechù.
Elisa Technologies, Inc. nabízí metodu zaloenou na vysoce specifických protilátkách vùèi alergennímu proteinu získanému
z podzemnice (conarachin-A). Uvedená metoda byla vyvinuta ve
spolupráci Výzkumného ústavu potravináøského ve Velké Británii a Cortecs Diagnostics, Ltd. Test oznaèený jako Elisa-Tek,
testovací souprava na stanovení bílkoviny podzemnice, je zaloen na EIA (zdokonalené enzymové imunoanalýze) a je citlivým
a specifickým testem urèeným k detekci velmi nízkých (µg/g) hladin obsahu podzemnice v syrových i tepelnì upravených potravinách. Vznik zabarvení bìhem provádìní testu je úmìrný
pùvodnímu mnoství Con-A v extraktu. Podle spoleènosti lze testem prokázat v potravinì ji 0,52 µg/g podzemnice.
Kromì kitu na stanovení podzemnice spoleènost nabízí kity na
stanovení specifických proteinù v penici, sóji, mléku a vejcích.
Pomocí uvedených testù lze provádìt i kvantitativní analýzy. Souprava na stanovení lepku byla jako první oficiálnì schválena AOAC
(Asociace oficiálních analytických chemikù) a pouívá se
k identifikaci potravin bez lepku. Rychlý test na lepek lze pouít
k detekci lepku pod 50 µg/g bìhem 5 minut.
Food Alergy Network (www.foodallergy.org) je nezisková organizace, která byla zaloena k informování veøejnosti o potravinové alergii a o pøecitlivìlosti na cizorodé bílkoviny. Na webových
stránkách lze získat informace o výrobcích a o výzkumu v této
oblasti.
F o o d TTe
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Pneumatické dopravní
linky pasáních mouk
v praxi

Zaøízení
a technologie

(kv)

Pøestoe pneumatické dopravní systémy pro obilí existují ji více
ne sto let, pneumatické linky pro pøepravu pasáí do zásobníkù
meziproduktù se pouívají necelých edesát let, od doby, kdy úèinnost separátorù pro tyto produkty zaèala být nedostaèující. V roce
1943 byl ve výcarsku uveden od provozu první pneumatický
mlýn, v nìm byly elevátory a neky nahrazeny systémem pneumatické dopravy pasáí. Zanedlouho, v roce 1950, se tyto pneumatické dopravní systémy zaèaly pouívat v Nìmecku a poté se
rozíøily po celém svìtì. Jejich zavedení v té dobì znamenalo revoluci v konstrukci mlýnù a v porovnání s mechanickou dopravou øadu výhod:
U znaèná úspora prostoru,
U eliminace aspiraèních zaøízení,
U dokonalejí chlazení mlýnských produktù v dùsledku intenzivního provzduòování,
U odstranìní vìtiny nekù,
U zvýená hygiena (v té dobì velmi dùleitá otázka),
U monost kontroly prostøednictvím prùzorù,
U výraznì sníené riziko poáru, které u pøedchozích zaøízení bylo
jedním z rozhodujících faktorù.



Jediným nedostatkem pneumatické dopravy, který byl v prùbìhu
èasu øeen, ale není dosud zcela odstranìn, je vyí energetická
nároènost, která závisí na bezpeènostních rezervách, s nimi se
uvauje pøi prostorovém rozmístìní a dimenzování systému. Aby
se dosáhlo optimálního výkonu a rovnováhy mezi provozní spolehlivostí systému (bezpeèností závodu) a spotøebou energie, musí
být dopravní linky pasáí po uvedení mlýna do provozu pøesnì
seøízeny, a to ve dvou smìrech:

Zaøízení
a technologie

1. Aby bylo mono rychle mìnit výkon mlýna, musí být umonìno redukování objemu vzduchu pomocí hlavní krticí klapky ventilátoru. Výraznì vyí úspory energie se mùe dosáhnout
redukováním poètu otáèek za minutu u ventilátoru, a/nebo v pøípadì pøímo spojených ventilátorù výmìnou obìného kola.
2. Rovnì je moné sníit mnoství vzduchu u jednotlivých vìtví
dopravního systému. V tomto pøípadì jsou ale problémem neustálé, vìtí èi mení, zmìny zatíení u jednotlivých pasáí, take
je nutné vìnovat více pozornosti seøizování, které je tøeba èasto
opakovat. Automatický regulátor pøívodu vzduchu spoleènosti
Buhler, který je na trhu asi deset let, je v tomto smìru významným technickým pokrokem. Odstraòuje potøebu dodateèného
seøizování, udruje neustále objem vzduchu na nízké úrovni i pøi
mìnícím se zatíení a umoòuje tak spolehlivý provoz a souèasnì i maximální moné úspory energie. Výpoèty systému pneumatické dopravy mlýnských produktù vyadují spolehlivé know-how,
a proto je vhodné pøenechat øeení tohoto problému spoleènosti
dodávající pøísluná mlýnská zaøízení, která souèasnì mùe poskytnout pøíslunou literaturu a to i k dalím otázkám.
M ü h l e + M i s c h f u t t e rr,, 1 3 8 ¸ 2 0 0 1 , è . 1 2 , s . 8 5 0  8 5 9

Nové mrazicí zaøízení
pro pekárenský prùmysl

(kop)

Na mezinárodní pekaøské výstavì loòského záøí v Las Vegas pøedstavila potravináøská skupina spoleènosti BOC Process Gas Solutions nové kryogenní mrazicí zaøízení pro pekaøe, které
kombinuje vysokou úèinnost zmrazování s významným zlepením procesu dehydratace. Podle manaera divize vývoje zaøízení
se odliuje nový kryogenní zmrazovaè od døívìjích nárazových
zaøízení schopností kombinovat vysokou rychlost proudìní vzduchu s atomizovaným kapalným dusíkem a umoòovat kontinuální, konzistentnì homogenní zmrazování, kterého nelze v mechanických nárazových zmrazovaèích docílit. Pøi testování systému
s rùznými pekaøskými výrobky, vèetnì tìsta na suenky, tìsta na
pizzu a jemné peèivo, bylo potvrzeno, e dehydrataèní ztráty jsou
mnohem nií ne ztráty bìnì zjiované u konvenèních tunelových mrazicích zaøízení. Protoe nárazová zaøízení pracují pøi
mnohem niích teplotách ne mechanické zmrazovaèe, dosahuje se vyí výkonnosti s meními prostorovými nároky. U nárazových zmrazovaèù dochází k extrémnì vysokému pøenosu
konvekèního tepla souèasnì s efektivním vyuitím mrazicí
smìsi. Po vstupu do zmrazovaèe je povrch produktu okamitì
zmrazen vytvoøením krusty na povrchu pùsobením rozpraovaného kapalného dusíku a plynného dusíku o vysoké rychlosti,
èím dochází k zachycení/uzavøení vlhkosti výrobku, co se projeví zvýením výtìku. Pøi pokraèujícím postupu na pásu je produkt vystaven shora a zdola nárazùm plynného dusíku o velké
rychlosti. Maximální úèinnosti procesu se dosáhne pohybem
a zahøíváním plynného dusíku pøi jeho postupu s výrobkem po
celé délce zmrazovaèe.
h t t p : / / w w w. b o c . c o m

(kop)

Rychlé testování
potravin pomocí
systému ELISA
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Spoleènost ELISA SYSTEMS, PTY Ltd., nabízí øadu testovacích
kitù pro rychlé testování potravináøských výrobkù na pøítomnost
nejrùznìjích substancí. Jedná se zejména o:
U testovací kity na potravinové alergeny z mléka, vajec, araídù,
sójových bobù, moøských plodù apod.,
U testovací systémy urèené pro identifikaci potravinových patogenù, zejména Campylobacter, E. coli O157:H7, E. coli Verotoxin, Listeria a Salmonella,
U mykotoxinové testovací kity na aflatoxin, fumonisin, T-2 toxin, ochratoxin, vomitoxin a zearalenon,
U kity na testování pøítomnosti histaminu a sulfitù v moøských
plodech,
U testovací kity na zjiování pøítomnosti reziduí pesticidù a lékù,
vèetnì identifikace reziduí vepøového masa v halal potravinách,
U testovací kity na GMO v jednotlivých potravináøských komodi
tách.
Dalí informace:
Telefon 1800 635 472, e-mail: information@elisas.com.au
Food Australia, 5 4, 2002, è. 1,2, s. 8

Boj proti plísním
ve mlýnech
Ve vech koutech svìta se
mlynáøi setkávají s nejrùznìjími plísnìmi, které se objevují alespoò v nìkterých
èástech mlýna.

(kop)

A se vyskytují na stìnách vnitøních prostorù výrobního závodu,
nebo na technologických zaøízeních, vdycky jsou plísnì nevítané. Rùst plísní závisí na konstrukci závodu, mnoství vlhkosti
a prachu v atmosféøe. Vude, kde jsou rozdíly mezi venkovní teplotou a teplotou uvnitø objektu dochází ke kondenzaci vlhkosti,
poskytující ivnou pùdu pro rùst plísní.V øadì mlýnù se plísnì
vyskytují pøedevím v èisticím oddìlení, na stìnách dopravních
prostor a místností, kde se provádí hydrotermická úprava obilí.
Výskyt plísní ovem není limitován pouze na vnitøní stìny místností. Ke kondenzaci vlhkosti, a tudí i rozvoji plísní, mùe docházet rovnì pøi bezobalové pøepravì mouky v autech a cisternách, plísnì se mohou vyskytovat v dopravních labech a vysévaèích, na vnìjích stìnách mouèných sil apod. Plísnì pøedstavují ve mlýnech problém, ovem nikoli neøeitelný. Vìtina
mlýnù vìnuje plísním znaènou pozornost a provádí dùsledné
mikrobiologické kontroly. Významnou úlohu pro rùst plísní má
rovnì poèasí a klima kadé oblasti, filtrace a systém pøívodu vzduchu. Základem kadého boje proti plísním ve mlýnì je hygiena
a sanitace k dosaení a udrení poadované kvality mouky. Maximálním redukováním poètu plísní na kadém podlaí se mùe
výskyt plísní v mouce podstatnì sníit. Kde jsou plísnì, je nebezpeèí, e se vyskytnou i kvasinky, a kde jsou kvasinky, je tendence
výskytu i bakterií a mikrobiologický problém se násobí. Kontrola
plísní je bezpodmíneènì nutná, je to oblast, kterou nelze tolerovat. Pøi prùkazném výskytu plísní v závodì nemohou být splnìny
poadavky ádného kontrolního orgánu. Rùst plísní v závodì
vyvolává riziko mikrobiologického zneèitìní sporami i u samotné mouky. Kadé zneèitìní mouky plísnìmi ovlivòuje její pekaøské vlastnosti. Americký Institut pekárenského prùmyslu (AIB,
Manhattan, Kansas) uskuteèòuje ve mlýnech v USA i na mezinárodní úrovni pravidelnì kontrolu nezávadnosti potravin. Jejich
etøení potvrzuje, e plísnì se mnoí pøedevím tam, kde se vyskytuje voda a dochází ke kondenzaci. Znaèným problémem je
systém kondicionování, je ovem i øada dalích míst ve mlýnì,
jako kupø. výpusti, laby, dopravníková ramena, pøepravníky volnì loené mouky, sila na mouku aj., která jsou rovnì problémová. AIB se snaí pomoci mlýnùm nalézt odpovídající øeení pro
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likvidaci plísní. Doporuèuje izolaci stìn, zvýení rychlosti vzduchu a èetnosti èitìní. Hlavním úkolem je minimalizování kondenzace. Dále navrhuje pouití dezinfekèních prostøedkù, kupø.
amoniaku, který je na rozdíl od chloru osvìdèeným dezinfekèním èinidlem, vhodným i pro kovové povrchy. Rovnì je mono
pouít ocet. Chlor se ovem v boji proti plísním pouívá pomìrnì
èasto. Chlorové tablety se dávají do vody na kondicionování, chlorové roztoky se pouívají k èitìní stìn a vnìjích povrchù zaøízení. Výsledky èitìní s pouitím chloru jsou rùzné  mohou trvat
øadu týdnù, ale také pouze necelý mìsíc.
Na konferenci Asociace prùmyslových mlynáøù 2000, spojené
s obchodní výstavou, byl prezentován nový prostøedek pro boj
s plísnìmi ve mlýnech nazvaný Bio-Cat. Jedná se o univerzální
èisticí prostøedek vyvinutý výzkumným a vývojovým støediskem
pøi IMIX International (Atlanta, Georgia), vyrobený èistì na enzymové bázi. Výrobek je nebakteriální a je urèen k odstraòování
plísní a prevenci jejich rùstu. Distributor pøípravku Bio-Cat demonstroval jeho nezávadnost vstøíknutím pøípravku v odpovídající koncentraci do úst a následným spolknutím. Výrobce zaruèuje,
e výrobek je 100% biodegradovatený a nekodný pro èlovìka
i zvíøata. Americkým ministerstvem zemìdìlství byl uznán jako
produkt obecnì povaovaný za nekodný (GRAS) pøi pøímém styku s potravinami. Bio-Cat se mùe aplikovat na stìny a podlahy,
výrobnì technologické zaøízení a balicí stroje. Enzymy pøípravku odstraòují z povrchù plísnì naprosto bezpeènì a dokonale
a pronikají defenzivním biofilmem, který vytváøejí bakterie jako
rezistenci vùèi dezinfekèním prostøedkùm jako je chlor. Bio-Cat
je pøírodní smìs specifických enzymù urèená ke katalyzování èinnosti prospìných bakterií a znièení kodlivých plísní a hub.
Jestlie je povrch suchý, jsou prospìné bakterie v klidu. V pøítomnosti vlhkosti, prachu a kodlivých plísní se zaènou vytváøet enzymy, které kodlivé mikroorganismy zlikvidují. Preparát
Bio-Cat byl pøedbìnì testován ve mlýnì spoleènosti ADM v roce
1998. Vysoká úèinnost pøípravku byla zjitìna pøedevím na betonových a cihlových stìnách bez izolace. Po dùkladném omytí
stìn a aplikaci pøípravku Bio-Cat nebyl ani po dvou letech zaznamenán ádný výskyt plísní. Bio-Cat byl s úspìchem testován jetì
v nìkolika dalích mlýnech (ConAgra, Robin Hood Multifoods
v Kanadì, Pacific-Northwest) .
Wo r l d G r a i n , 1 9 , 2 0 0 1 , è .

Systém pro ozaøování
intaktních palet
Spoleènosti MDS Nordion,
divize zkáze podléhajících
potravin, a IBA vyvinuly spoleènými silami systém ozaøování rentgenovými paprsky
urèený pro neporuené (intaktní) palety s masem, drùbeí, RTE-potravinami, ovocem a zeleninou balených
v originálních obalech.

10, s. 1516

(kop)

Systém nazvaný Palletron kombinuje technologii spoleènosti IBA
 ozaøování rtg-paprsky, které díky vysoké penetraèní schopnosti umoòují opracování celé palety bez nutnosti odstranit smrtitelnou fólii skupinového balení, s novì vyvinutým systémem
ozaøování spoleènosti MDS Nordion, urèeným pro intaktní, naloené palety. Výrobky se mohou pøímo odebírat z vozíkù a umisovat na dopravníky systému Palletron, kde jsou okamitì
opracovány. Paletový systém ozaøování spoleènosti MDS Nordion zajiuje, e kadá naloená paleta, bez ohledu na balení èi
rozmìry výrobku, bude rovnomìrnì opracována poadovanou
dávkou záøení. Je rovnì mono ozaøovat samostatnì jednotlivé
palety bez ohledu na sousední palety. Hlavním pøínosem systému
je vysoká rovnomìrnost ozáøení vech výrobkù v celém nákladu
palety. Ozaøování potravin se pouívá pøedevím ke znièení alimentárních patogenù jako je E.coli O157:H7, Salmonella, Campylobacter a Listeria.
Food Engineering, 7 3, 2001, è. 12, s. 12

(kop)

"

Výroba a kvalita
pekaøských výrobkù
Voda velmi významnì ovlivòuje charakteristiky pekaøských výrobkù: determinuje
technologické vlastnosti, je
nezbytná pro mazovatìní
krobu, má rozhodující vliv
na výtìnost produktu a jeho
texturu a je klíèovým faktorem pro dobu údrnosti.
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Pøestoe její význam je tak veliký, vìtina pekaøských pøíruèek
funkci této zanedbatelné ingredience pøehlíí. Nová publikace,
vydaná spoleèností Blackwell Science Asia (CAUVAIN,S.P.YOUNG,L.S., 2000, 210 s., 189 ATS) koneènì tuto mezeru zaplòuje a vìnuje se úloze vody a její funkci v pekaøských výrobcích.
Autoøi, pøední odborníci CCFRA, aplikují pro vysvìtlení vlivu vody
na pekaøské výrobky chemické a fyzikální principy. Pøestoe jsou
zmiòovány pøedevím výrobky typicky anglické, principy jsou
naprosto bez problémù aplikovatelné i na výrobky jiné provenience. Text je doplnìn øadou diagramù, fotografií a literárních
odkazù. První kapitola pojednává o vlastnostech a chování vody,
tj. tlak vodní páry, tvorba ledových krystalkù a rozpoutìní plynù. Druhá a tøetí kapitola se zabývají úlohou vody pøi pøípravì
a zpracování tìsta na chléb, suenky a jemné peèivo. Jsou diskutovány podrobnì vechny aspekty, vèetnì interakcí vody s ostatními, nemouènými ingrediencemi. Ve ètvrté kapitole je øeena
úloha vody pøi dalím zpracování tìsta, kupø. relativní vlhkost
tìsta bìhem kynutí, vliv páry pøi peèení èi zmrazování peèených
výrobkù. Pùsobení vody na texturu výrobkù rùzného charakteru,
od køupavých krekerù po mìkké, vlhké støídy chleba a peèiva
popisuje kapitola pátá. Dalí tøi kapitoly se zabývají mìøením obsahu vlhkosti a aktivity vody, vlivu vody na dobu ivotnosti pekaøských výrobkù a vztahem obsahu a dostupnosti vody. Poslední
kapitola je vìnována prodluování doby údrnosti peèiva øízením
vlhkosti výrobku. Vechny kapitoly publikace se zabývají irokým
spektrem výrobkù od chleba, jemného peèiva, suenek, biskvitù,
a po náplnì, dekoraèní materiály a ledové polevy. Kniha je urèena pøedevím pekaøským technologùm, studentùm potravináøské
technologie i dalím pracovníkùm v oboru.
Food Australia, 5 4, 2002, è. 1,2, s. 45

Metody pro analýzu
pesticidù
Pracovníci Výzkumné zemìdìlské sluby (ARS) pøi americkém ministerstvu zemìdìlství propagují metodu nazvanou subkritická extrakce vodou jako elegantní, relativnì
levnou metodu pro analýzu
pesticidù ve vzorcích masa.

Podstatou metody je zahøívání vysoce purifikované vody za zvýeného tlaku na 100 °C, s následnou extrakcí reziduí pesticidù prostøednictvím jejího protlaèování vzorkem masa smíseným
s adsorbentem. Tradièní metody vyuívají zpravidla toxická organická rozpoutìdla, která jsou drahá a pøedstavují z hlediska
bezpeènosti pro pracovníky v laboratoøi a okolní prostøedí znaèné riziko. Nezbytná bezpeènostní opatøení potom vyadují dalí
náklady. V porovnání s tím jsou postupy pracující s purifikovanou, filtrovanou vodou nenákladné a nevyadují ádné bezpeènostní systémy. V souèasné dobì se Peoria, III. postup testuje pøi
odstraòování atrazinu, co je bìný herbicid, pouívaný ve znaèné míøe na americkém støedozápadì k hubení plevele na kukuøièných a sójových polích, ze vzorkù masa. Aèkoli federální
smìrnice povolují v potravinách 20 ppm atrazinu, americká Agentura pro ochranu ivotního prostøedí (EPA), v souèasné dobì pøehodnocuje pesticidy jako potravinové a environmentální kontaminanty. Ke sledování hladiny pesticidù v potravinách tudí potøebují kontrolní orgány spolehlivé, pøesné a bezpeènìjí analytické metody.
Food Engineering, 73, 2001, è. 12, s. 18

Nedestr uktivní systém
mìøení teploty
zmrazených výrobkù

(kop)

(kop)

Výsledkem pìtileté spolupráce britské spoleènosti British Food
a skotských fyzikù je na obsluhu nenároèné zaøízení na mìøení
teploty nazvané Celsius, které umoòuje minimalizovat pokození obalu mìøených finálních výrobkù. Zaøízení Celsius, které je
mnohem spolehlivìjí ne infraèervené, resp. ménì destruktivní
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ne termoèlánkové sondy, vyuívá technologii vyvinutou britskou
spoleèností specializující se na detekci kovù Loma Systems, Hampshire pro zdravotnictví k pøesnému mìøení teploty v centru
zmrazených potravin. Impuls k vývoji systému Celsius vyel od
spoleènosti Northern Foods, vyrábìjící ve 29 ze svých 43 závodù
znaèkové RTE-potraviny pro supermarkety. Jednoporcová balení tìchto zmrazených pokrmù se v maloobchodech bìnì prodávají asi za 4,5 USD, termoèlánkové sondy pøily v dùsledku
znehodnocených výrobkù firmu roènì asi na 1 mil. USD. Zaøízení Celsius jsou testována pro predikci koncových bodù rozmrazování u døíve hlubokozmrazených výrobkù. Cílem je pøedcházet
vracení dodávek zboí obsahujícího ledové krystalky. Náklady na
jedno vrácení mohou dosáhnout 4050 tis. USD. Spoleènost Northern Foods v souèasné dobì vyuívá ve svých nejvìtích závodech 10 mìøicích jednotek Celsius. Zaøízení se zaplatila bìhem tøí
mìsícù. Výzkum se nyní zamìøuje na pøizpùsobení technologie
k mìøení teploty zabaleného zboí nad 20 °C.
Food Engineering, 73,

Aplikace ozonu
v potravinách
Aby potravináøský prùmysl
mohl plnit poadavky spotøebitelù na èerstvìjí a bezpeènìjí hotové výrobky (ready-to-eat products), musí mít
k dispozici inovované výrobní technologie.

2001, è. 12, s. 21

Mezi tyto nové objevující se technologie patøí aplikace vysokého
tlaku, pulzního elektrického pole a pulzního svìtla vysoké intenzity. Pozornost se nyní také soustøeïuje na ozon, který by mohl
vyhovovat poadavkùm prùmyslu, splòovat nároky regulaèních
orgánù, pøièem je pøijatelný pro spotøebitele. Regulaèní orgány
v USA v minulosti váhaly, zda schválit pouívání ozonu pro úpravu
pitné vody a pro pøímou aplikaci na potravinu. V souèasné dobì
je na svìtì více ne 3 000 úpraven vody na bázi ozonu a více ne
300 úpraven pitné vody v USA. Tato èísla jasnì ukazují na úèinnost a vhodnost ozonu. V srpnu 2000 FDA v USA obdrel ádost o schválení ozonu jako aditiva, v plynné nebo tekuté fázi,
který pøichází do pøímého kontaktu s potravinou. ádost byla
v r. 2001 akceptována.
Aplikace ozonu patøí k hlavním nových technologiím, kterým
potravináøský prùmysl vìnuje pozornost z hlediska budoucího
vyuití. Ozon je jedním z nejsilnìjích známých dezinfekèních
prostøedkù. Pøi nadmìrném mnoství se rychle rozkládá (autodecompose), vzniká kyslík, a tak v potravinì nezùstávají ádná
rezidua. Dezinfekèní prostøedek je úèinný proti vem formám
mikroorganismù pøi relativnì nízkých koncentracích. Molekulární
ozon a jeho rozkladné produkty (napø. hydroxylový radikál) inaktivují rychle mikroorganismy reakcí s intracelulárními enzymy, nukleovým materiálem a slokami bunìèného obalu, povlaky
spor a pouzdry virù. Spojením ozonu s vhodnými iniciátory (napø.
UV a H 2O2) vede ke zdokonaleným procesùm oxidace (advanced
oxidation processes, AOP), které jsou potenciálnì úèinné proti
vìtinì rezistentních mikroorganismù. Dosud vak aplikace AOP
v potravinách nebyla vyvinuta.
Pouití ozonu je etrné k ivotnímu prostøedí. Na základì souèasných poznatkù se ukazuje, e ozon je úèinnìjí a ekonomiètìjí alternativou pravdìpodobnì nejuívanìjích dezinfekèních
prostøedkù v potravináøském prùmyslu, tj. chloru a hydrogenperoxidu.
Journal of Food Science, 6 6, 2001, è. 9, s. 12421252

Antimikrobiální úèinek
elektrolyzované vody
a její vyuití pøi
zpracování kuøat

(kop)

(kv)

Infekce Campylobacter jejuni se povauje za nejbìnìjí bakteriální pøíèinu prùjmu u lidí. Výskyt infekce C. enteritis se dává do
souvislosti s konzumací kontaminovaného masa, zejména drùbeího a mléèných výrobkù. Infekce se u lidí omezuje pøevánì
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Koer zákony
a biotechnologie
Koer zákony urèují, které
potraviny mohou konzumovat idovtí spotøebitelé, kteøí dodrují tyto zákony. Uvedené zákony jsou biblického
pùvodu, vycházejí hlavnì
z pùvodních pìti knih Písma
svatého.

na trávicí trakt. Projevuje se prùjmem, bolestí bøicha, køeèemi
v aludku, nevolností, zvracením, teplotou. Bakterie kolonizuje
trávicí trakt øady zvíøat pouívaných pro produkci potravin. Vzhledem k relativnì vysoké èetnosti kontaminace drùbee mikroorganismem C. jejuni, povaovaly se syrové drùbeí výrobky za
odpovìdné za èastá onemocnìní lidí. C. jejuni byl zjitìn na kùi
kuøat a na povrchu, který je bìhem jejich opracování zasaen.
Vnitøní tkánì (maso) je sterilní. Aby nedolo k infikování masa,
je nezbytné eliminovat C. jejuni z povrchu kuøat. Pro sníení patogenù pøi zpracování kuøat se pouívá obecnì oplachování chlorovanou vodou. Jako alternativa se ovìøovala øada dalích
postupù, napø. aplikace fosforeènanu sodného, hydrogenperoxidu, γ-záøení, mikrovln aj. Vìtina tìchto procesù vak není zcela
pøijatelná, nebo dochází k chemickým zmìnám, ke zmìnì barvy, postupy jsou ekonomicky nákladné nebo mají nií úèinnost.
Elektrolyzovaná (EO) voda se vyrábí elektrolýzou zøedìného roztoku soli v elektrické komoøe, kde anoda a katoda jsou oddìleny
membránou. Na stranì anody vzniká kyselá EO-voda, která má
silný baktericidní úèinek na vìtinu známých patogenních bakterií, nebo má nízké pH, vysoký oxidaènì-redukèní potenciál a
je pøítomna kyselina chlorná. Zjistilo se, e EO-voda je velmi úèinná pro inaktivaci Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis a Listeria monocytogenes. Úèinnost EO-vody se ovìøovala na
usmrcování C. jejuni a porovnávala se s úèinností chlorované
vody. Ukázalo se, e EO-vodu by lo s výhodou vyuít pøi oplachování kuøat.
International Journal of Food Microbiology, 7 2, 2002, è. 12, s. 7783
(kv)

V prùbìhu let byly jednotlivosti v zákonech vykládány a íøeny
rabíny tak, aby byli idé chránìni pøed poruováním nìkterého
ze základních zákonù. Vytypovávaly se nové okruhy problémù
k øeení, napø. bylo nezbytné zaujmout stanovisko k biotechnologii.
Sor timent koer výrobkù
Trh koer výrobkù v USA tvoøí témìø 100 000 výrobkù (oznaèených koer), jejich roèní obrat je asi 100 mld. USD. Poèet skuteèných spotøebitelù koer potravin, tj. tìch, kteøí speciálnì
vyhledávají znaèku koer, se odhaduje asi na 68 mil. Amerièanù.
Asi tøetina spotøebitelù koer výrobkù jsou idé, ostatní jsou
muslimové, adventisté sedmého dne, vegetariáni, osoby s rùznými
typy alergií, pøedevím na mléko, obiloviny a lutìniny, a dále ti,
kteøí pokládají koer výrobky za kvalitnìjí. Tím, e výrobní spoleènosti zajiují certifikaci svých výrobkù, zvyuje se jejich obrat
otevíráním nových trhù.
Koer dietetické zákony
Koer dietetické zákony se zabývají pøedevím tøemi okruhy problémù, pøièem vechny spadají do ivoèiné øíe. Jsou to:
 povolená zvíøata,
 zákaz krve a
 zákaz smìování mléka a masa.
V dobì idovských velikonoc (pascha = pøesnic na konci bøezna
nebo poèátkem dubna) se tyto zákony roziøují o dalí, tentokrát
ji s pùsobností v øíi rostlinné.
Povolená zvíøata a zákaz krve
Pøevýkavci s dìlenými kopyty, tradièní domácí ptáci a ryby
s ploutvemi a odstranitelnými upinami se obecnì povolují. Pra-
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sata, divocí ptáci, raloci, máèka skvrnitá (malý druh raloka),
sumcovité ryby, polorejnok a podobné druhy spoleènì se vemi
korýi a mìkkýi (ivoèichy z èeledi havýovitých) se zakazují.
Hmyz je rovnì zakázán, take karmin a koenilu (pøírodní èervená barviva) nelze pouívat do koer výrobkù.
Pøevýkavci a drùbe se musí poráet podle idovského zákona
speciálnì kvalifikovaným zboným poráeèem na jatkách. Poraená zvíøata jsou rovnì následnì kontrolována rabíny pro rùzné vady. Maso a drùbe se musí dále opracovávat tak, aby se
poøádnì odstranily urèité íly, tepny, zakázané tuky, krev a sedací
nerv (ischiatický). Z praktického hlediska to znamená, e se obecnì pouívá pouze vnìjí èást èerveného masa. Aby se odstranila
vekerá krev, èervené maso a drùbe se po urèitou dobu nakládá
a solí. Dále jakékoliv materiály, které by se mohly vyrábìt
z ivoèiných zdrojù, jsou obecnì zakázány, a to proto, e se obtínì získávají z koer zvíøat. Mnoho výrobkù, které lze pouívat
v potravináøském prùmyslu, napø. emulgátory, stabilizátory
a povrchovì aktivní látky, zvlátì ty, které se získávají z tuku,
vyadují peèlivý dohled rabína, aby se zajistilo, e se nepouívá
ádná pøísada ivoèiného pùvodu. Témìø vechny tyto materiály
jsou k dispozici v koer formì získané z rostlinných olejù a pravdìpodobnì se budou v budoucnosti získávat pomocí biotechnologie.
Zákaz smìování mléka a masa
Udret maso a mléko oddìlenì vyaduje, aby se pøi zpracování
a manipulaci vechny produkty, které mají být koer, zaøadily do
jedné ze tøí kategorií:
 masné výrobky,
 mléèné výrobky a
 pareve (parve) neboli neutrální výrobky.
Mezi neutrální patøí vechny výrobky, které nejsou klasifikovány
jako maso nebo mléko. Vechny rostlinné produkty spoleènì
s vejci, rybami, medem a elakem jsou neutrální (pareve). Tyto
pareve potraviny lze pouívat buï s masnými výrobky, nebo
s mléènými výrobky, kromì toho, e ryby nelze smìovat pøímo
s masem. Pokud se jakýkoliv pareve výrobek smísí s masným
nebo mléèným výrobkem, získávají statut masa nebo mléka. Tak
jakékoliv pøísady, které se vyrábìjí pomocí biotechnologie pøes
mléko by mìly být mléko. To pøedstavuje dùleité omezení.
Pokud chce nìkdo vyrobit výrobek skuteènì pareve, je tøeba provést koerizaci výrobního zaøízení. Z obchodního hlediska je oznaèení pareve nejvíce ádané.
Bìhem svátkù, které jsou na jaøe, nelze konzumovat ádné výrobky vyrobené z pìti zakázaných zrnin: penice, ita, ovsa, jeèmene a penice spaldy (hebrejsky chometz). Výjimku má speciálnì
kontrolovaná výroba nekynutého chleba (hebrejsky matzos), který
se vyrábí speciálnì pro svátky. Zvlátní pozornost se vìnuje tomu,
aby matzos v ádném okamiku výroby nekynul. Kromì toho
jsou zakázané výrobky získávané z kukuøice, rýe, lutìnin, hoøèièných semen, vojtìky a nìkterých bylin (hebrejsky kitnyos),
napø. kukuøièný sirup, kukuøièný krob aj. Z tohoto pohledu
existuje urèitá monost získávat materiály pomocí biotechnologie.
Výroba pøísad
Nad spoleènostmi vyrábìjícími koer pøísady, vèetnì pøísad získávaných pomocí biotechnologie, musí být zajitìn dohledatsupervize. Rabíni v souèasné dobì akceptují výrobky získávané
jednoduchými genetickými manipulacemi. Napø. chymosin (re-
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nin) byl akceptován rabíny asi o pùl roku døíve ne ho schválila
FDA. Výrobní podmínky ve fermentorech musí být stále koer, tj.
pøísady i fermentor a jakékoliv následné zpracování musí pouívat koer zaøízení i pøísady. Koer výrobek vyrábìný v prostøedí
mléka bude mléèný. Pøedpokládá se, e rabíni brzy schválí praseèí lipázu vyrobenou pomocí biotechnologie, pokud vechny ostatní podmínky budou koer. Rabíni dosud nevyjádøili svùj postoj
ke komplexnìjím genetickým manipulacím.
w w w. w o r l d f o o d s c i e n c e . o r g

Pita snacky  zdravá
alter nativa
Snacky Pita Snax, vyrábìné
firmou Farmington Hills, která je divizí spoleènosti Pita
Products, LLC, jsou stejnì
neodolatelné jako ostatní typické snacky, jsou ale prosty
saturovaných tukù, cholesterolu a pøíli vysokého obsahu energie, co jsou atributy
velmi èasto se snacky spojované.

Nové
výrobky

Pita Snax jsou zdravou alternativou snackù, a jsou urèeny spotøebitelùm se zdravotními problémy typu diabetu, srdeèních chorob èi obezity. Pøi nezmìnìné chuti a vùni, získané díky speciálnì
vyvinuté smìsi koøení a ochucovacích látek, mají výraznì sníený obsah tuku, sacharidù a energie. Prozatím se Pita Snax vyrábìjí v esti chuových variantách  pøírodní, èesneková, selská,
ostøe koøenìná, sýrová a skoøicová. Snacky ve tvaru pufovaných
poltáøkù jsou baleny do pøitalivých barevných obalù s výraznou grafikou. Sáèky mají prùhledné okénko, které umoòuje spotøebiteli výrobek si pøed zakoupením prohlédnout. Doba údrnosti
je 6 mìsícù, zatímco u vìtiny balených snackù je pouze 4 mìsíce. Pita Snax se vyrábìjí 100% z chlebového (pita) tìsta, které se
nesmaí, ale peèe, a poté se pufuje do charakteristických tvarù
poltáøkù. Pøi výrobì jsou striktnì dodrovány pøísluné smìrnice týkající se ingrediencí: nepouívá se nebìlená mouka a nesaturované tuky, konzervaèní pøípravky, nepøidává se cukr
(s výjimkou skoøicového aromatu). Vìtina aromat a ochucovacích látek má nadto mnohem nií obsah sodíku ne ostatní znaèkové snacky, a Pita Snax tudí byly schváleny i jako koer výrobky.
Nové snacky se prodávají ve velkých obchodních øetìzcích, prodejnách s pøírodními produkty i prostøednictvím internetu.
Více informací na adrese: www.pitasnax.com
Baking & Snack 2 3, 2001, è. 9, s. 95

Nová odrùda chøestu
Pracovníci spoleènosti Perfection Fresh v Sydney vylechtili novou varietu purpurového, sladkého chøestu oznaèovanou jako chøest královské rodiny.

(kop)

Purpurový chøest má výraznou, lahodnou chu a aroma a velmi
jemnou texturu, jakou nemá ádná z pøíbuzných zelených èi purpurových odrùd. První sklizeò purpurového chøestu, pìstovaného v oblasti Murrumbidgee River v Novém Jiním Walesu, zaèala
v záøí a skonèila v polovinì prosince 2001. V první pìstební sezónì bylo sklizeno pøiblinì 40 tun purpurového chøestu, který byl
dodán do supermarketù a vybraných prodejen zeleniny v Austrálii. Delí cyklus rùstu purpurového chøestu se pozitivnì odráí na
jeho spotøebitelské kvalitì. Obsah cukru je v porovnání se zeleným chøestem asi o 20 % vyí a dodává purpurovému chøestu
jemnou, nasládlou chu. Rovnì výhonky purpurového chøestu
jsou ve spodní èásti zhruba o 1015 % irí ne u zeleného. Pøi
uvaøení do polotvrda si pièky výhonkù zachovávají vìtinu purpurové barvy. Varem denaturují nachové antokyaninové pigmenty a výhonky nabývají tmavì zelené barvy a jemné konzistence.
Purpurový chøest roziøuje øadu speciálních druhù ovoce a zeleniny spoleènosti Perfection Fresh, která ji zahrnuje kupø. brokolici, èervené baby paprièky a hroznová rajèata.
Food Australia, 54, 2002, è. 1,2, s. 38

Zapouzdøené iviny
pro pekaøe

(kv)

(kop)

Spoleènost Balchem Encapsulates pøedstavila na mezinárodní
výstavì Baking Expo 2001 prostøednictvím nutrièních tyèinek
zapouzdøené formy vitaminu C, eleza a guarany (drcená zrna
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Nové
výrobky

tropické plodiny Paullinia Cupana var. Sorbilis). Vhodná technologie zapouzdøování pouívaná spoleèností umoòuje, aby tyto
a podobné ingredience byly spoleènì pøidávány do pøísluného
výrobku bez nebezpeèí jakýchkoliv neádoucích interakcí. Zapouzdøením vitaminu C se v maximální míøe uchová jeho aktivita, èím
se odstraòuje nutnost aplikace vyích dávek. Zapouzdøením eleza se zamezuje jeho reakci s vitaminem C a pøedchází se tak
potenciálnímu luknutí a tvorbì neádoucích vedlejích pøíchutí.
Guarana je známá stimulaènímu úèinky na energetickou hladinu, ovem èasto dodává výrobku nepøíjemnou chu. V zapouzdøené formì je bez jakékoliv chuti a vekeré její úèinky zùstávají
zachovány.
Více informací na adrese: http://www.balchem.com
Baking & Snack, 2 3, 2001, è. 10, s. 90

Absint se vraci na tr h
Od r.1923 byl Absint v SRN
i jiných státech zakázán.
Nyní díky liberalizaci byl zákaz v Evropì odvolán a pøivádí jej na trh jako nový
výrobek likérka Dr. Gerald
Rauch pod názvem 55,5
Absinth.

Recept Absintu vynalezl v r. 1792 Dr. Pierre Ordinaire jako aludeèní lék. Vyrábí se destilací vermutu a bylin pelyòku, fenyklu,
anýzu a dalích. Obsahuje vysoké procento alkoholu a nervový
jed thujon. Má nahoøklou chu a nazelenalou barvu. V devatenáctém století byl oblíbeným nápojem nìkterých slavných malíøù,
napø. Van Gogha, Picassa, Gaugaina. Oceòovali, e inspiruje
a zbystøuje vnímání barvy. Nazývali jej Zelená víla.
Nový výrobek obsahuje 55,5 % alkoholu a má obsah thujonu sníený z pùvodních 80 mg/l na max. 35 mg/l. Na etiketách je zdùraznìna dobrá rada: Nepijte více ne vám doporuèí vá lékaø nebo
lékárník.
B r a n n t w e i n w i r t s c h a f t, 1 4 1, 2 0 0 1 , è . 2 3 , s . 3 3 3  3 3 4

Støívka z pøírodních
surovin
Firma Kalle, SRN, uvedla
pod oznaèením NaloStar na
trh první støívka na syrové
uzeniny, vyrobená výluènì
z biologicky odbouratelných
surovin, bramborových a kukuøièných krobù.

Informace ze
zahranièí i z domova
Pìstování biocukrovky
Evropì
Produkce biocukrovky a její
zpracování na biocukr je
v Evropì pomìrnì velmi
málo rozíøená.

(kop)

(lep)

Jde o alternativu k pøírodním støívkùm, tj. materiálùm, potaeným bílkovinou, kterou lze prùmyslovì vyuívat pro vysoce jakostní masné speciality, jako jsou syrové salámy a unka.
Støívka se vyrábìjí v rùzných kalibrech, mohou být opatøena
i vnìjí síkou. Pøi naráení se mohou individuálnì tvarovat a tím
dosáhnout rùzného vzhledu koneèného výrobku. Støívka NaloStar
jsou hygienicky nezávadná, bez vlastního aromatu, lze je bez problémù skladovat, podrobit uzení nebo speciálním postupùm zrání a snadno sloupnout z výrobku. Støívka NaloStar je mono
biologicky odbourat kompostováním.
Fleischwir tschaf t, 8 1, 2001, è. 11, s. 56

(lep)

A to i pøes masivní propagaci zdravé výivy obsahující pøírodní
potraviny bez pøítomnosti jakýchkoliv kodlivých látek. Za hlavní dùvody této situace se povauje:
U potøeba osiva vyhovujícího poadavkùm na organické pìstování,
U vhodné plochy, jejich pøíprava trvá nìkolik sezón,
U nutnost pìstování bez herbicidù,
U oddìlená sklizeò, doprava a pøípadnì skladování biocukrovky
v závodì a
U oddìlené zpracování na biocukr.
V Nìmecku, ve Francii, Belgii a panìlsku se v souèasné dobì
biocukrovka nepìstuje vùbec. V Rakousku bylo vypìstováno
v 59 farmách na ploe 250 ha 14 300 t biocukrovky, ta ovem
nebyla zpracována oddìlenì, take se biocukr nevyrobil. V Nizozemsku se biocukrovka pìstovala v roce 1999 na 240 ha, v roce
2000 na 270 ha a v letoním roce se oèekává sklizeò ze 750 ha.

!

Pole pro biocukrovku se nacházejí vìtinou v poldrech, kde je
nízké zaplevelení. Biocukrovka se zde zpracovávala na zaèátku
kampanì, její cena je asi o 50 % vyí. Ve védsku se v roce 2000
vyrobilo 2 tis. t biocukru, v Dánsku plánuje spoleènost Danisco
pro letoní rok výrobu asi 3 500 t biocukru. Ve Finsku se biocukrovka nepìstuje, ve Velké Británii se biocukrovkou osévá asi
200300 ha polí. Ve výcarsku se pìstuje biocukrovka zhruba na
60 ha, trh poaduje ale 3 tis. t biocukru, i kdy je jeho cena
o 70 % vyí.
LCaØ, 177, 2001, è. 12, s. 286

Poradce pro výrobce
chleba
Campden-Chorleywoodská
spoleènost pro výzkum potravin (CCFRA) vyvinula unikátní software pro zlepování technologie a pøípravu
fermentovaných výrobkù
a øeení problémù s tím spojených.

Informace ze
zahranièí i z domova

Systém napomáhá zkueným, profesionálním pekaøùm a technologùm zvyovat jakost výrobkù, nováèkùm v oboru umoòuje získat vekeré potøebné znalosti pro výrobu pekaøského zboí.
S pouitím systému je mono diagnostikovat vyskytnuví se závady, zvyovat kvalitu produkce, kontrolovat jednotlivé výrobní
kroky se zamìøením na dosaení poadované kvality a prostøednictvím PC experimentovat v dané oblasti pomocí vyuití iroké
kály otázek typu  Co se stane, kdy...? Rovnì je mono získat
informace o technologických postupech a metodách èi pøehled
výrobkù a moných závad, uchovávat a vyhledávat receptury vèetnì doplòujících komentáøù a pod. Systém je vhodný i jako uèební pomùcka pro nové pracovníky v pekárenském prùmyslu.
Systém zahrnuje konkrétnì následující postupy a výrobky: Pøíprava tìsta s nulovou dobou zrání (s pouitím spirálových hnìtaèù), Chorleywoodský postup pøípravy tìsta, nepøímé vedení tìsta
(vedení na omládek), pøíprava polie, fermentace, formový chléb,
výroba volnì sázeného chleba, tyèinky a preclíky, køupavé a jemné rohlíky, veky a bagety, hamburgerové bulky. S vyuitím softwaru CCFRA se mùe zkrátit doba pøípravy výrobku, zlepit jeho
kvalita a efektivnì a rychle øeit eventuální problémy. Jedná se
o program Windows 95/98/ME/NT4/2000, který je k dispozici na
CD ROM. Rovnì jsou vydány pøísluné brourky a je nabízena
demonstrace softwaru. Blií informace na internetové stránce
CCFRA.
Food Australia, 5 4, 2002, è. 1, 2, s. 14

Je nutrièní hodnota
melasy z cukrovk
cukrovkyy , resp.
cukrové tøtiny rozdílná?
V poslední dobì se nebývale
zvyuje zájem o melasu jako
zdroj vitaminù, stopových
prvkù a dalích ivin.

(kop)

(kop)

Proklamované léèebné úèinky tohoto èerného zázraku jsou ale
ponìkud diskutabilní. Vzhledem k tomu, e doporuèována je pouze melasa tøtinová, zajímali se pracovníci VUC Praha, zda se jedná pouze o zvýení pøitalivosti výrobku exotièností jeho pùvodu,
nebo zda skuteènì obsahuje nìkteré speciální sloky vhodné pro
nutrièní èi léèebné úèely, které se v øepné melase nevyskytují.
Z podrobných rozborù melasy ze tøtiny, resp. z cukrovky bylo zjitìno, e rozdíly v jejich sloení nejsou nijak výrazné: øepné melasy obsahují ménì monosacharidù a rafinózy, tøtinové naopak mají
více gumovitých látek, krobu a celulózy. Pokud se týká organických kyselin, je v øepné melase více kyseliny jableèné a mléèné,
pro tøtinovou melasu je naopak specifická kyselina akonitová,
kterou øepná melasa neobsahuje. Mnoství látek obsahujících
dusík (betain, kyselina glutamová, pyrolidin, arginin, peptidy, nukleové kyseliny aj.) je celkovì vyí v melase z cukrovky. Urèité
rozdíly jsou v obsahu kovù  melasy ze tøtiny mají více eleza,
zinku, manganu a mìdi, výraznì ménì obsahují fosforu. Rozdíl
v obsahu vápníku, hoøèíku a draslíku není nijak výrazný, více
sodíku obsahují melasy øepné. Z vitaminù se nachází více riboflavinu, biotinu a cholinu v melasách ze tøtiny. Tato mnoství se
ovem pohybují v mikrogramech na jeden gram melasy. Pokud
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se porovnají oba druhy melasy z hlediska zdroje ivin a stopových prvkù potøebných pro správnou výivu, není mezi melasou
tøtinovou a øepnou ádný výrazný rozdíl. Nadto je vzhledem
k doporuèovaným dávkám jednotlivých ivin pøíjem tìchto látek
pøi konzumaci melasy pouze nepatrný. Aby se dosáhlo optimálního úèinku, musela by se denní dávka melasy pohybovat mezi 100
200 g, co ovem znamená souèasný pøíjem 50100 g sacharidù.
Výhodou øepné i tøtinové melasy je její cena, která èiní zhruba
3 Kè/kg. Po úpravì pro nutrièní úèely a ve spotøebitelském balení by mohla být cena melasy pro konzumenty pøiblinì 10 Kè/kg.
LCaØ, 1 1 7, 2 0 0 1 , è . 1 2 , s . 2 9 8  3 0 0 1

Nauka o èokoládì
Australská Královská chemická spoleènost rozíøila fond
vìdecké literatury o èokoládì
novou publikací Nauka o èokoládì (BECKETT, S.T., Royal
Society of Chemistry, 2000,
ISBN: 0-85404-600-3, 175 s.,
18,95 GBP).

Informace ze
zahranièí i z domova

Autor, pracovník spoleènosti Nestlé Product Technology (UK),
v deseti kapitolách, ètivou a pøístupnou formou prezentuje dostupné poznatky o èokoládì. Po krátké historii èokolády jsou diskutovány èetné suroviny a ingredience, pøedevím kakaové boby,
cukr, náhradní sladidla, mléko, mléèné komponenty a náplnì.
Dále jsou popisovány jednotlivé fáze zpracování bobù od èitìní,
praení, vzduchového tøídìní, drcení, a po výrobu kakaového
másla a práku. Dvì kapitoly jsou vìnovány vlastní výrobì èokolády. Je popisován proces rozmìlòování a konování, diskutovány otázky vlivu velikosti èásteèek, pøídavku tuku, obsahu vlhkosti,
pøídavku emulgátorù a stupnì promíchávání na jakost tekuté
èokolády. Dále je probíráno téma krystalizace tuku, vliv rostlinných tukù z jiných zdrojù na finální produkt a technologické
operace následující po získání èokoládové hmoty  temperování,
tvarování, finální úprava. Následující kapitoly jsou vìnovány analytickým metodám mìøení velikosti èásteèek, obsahu vlhkosti
a tuku, viskozity, barvy, textury a krystalizace. Pøedposlední kapitola zahrnuje øadu rùzných témat  legislativa (EU), nutrièní
otázky, doba údrnosti a balení. Tabelárnì je podán pøehled prùmìrného obsahu hlavních ivin, vápníku, hoøèíku a eleza
ve 100 g èokolády, uiteèné jsou i informace o moných zmìnách
jakosti èokolády v prùbìhu skladování. Publikace je bohatì ilustrována, obsahuje øadu instruktivních schémat a grafù. Je urèena vem, kdo se zajímají o èokoládu a èokoládové výrobky,
pøedevím ale studentùm støedních a vysokých kol.
Food Australia, 5 4, 2002, è. 1,2, s. 44

Sloventí pivovar níci se
konkurence nebojí
Od 1. ledna 2002 se slovenský trh v plné míøe otevøel
pro èeské producenty piva.

(kop)

(kop)

Sedm let platnou roèní kvótu ve výi 532 tis. hl nahradila úplná
liberalizace obchodù, která podle nìkterých odborníkù mùe znamenat výraznìjí nárùst èeského dovozu. Vzhledem ke stabilizované pozici se vak pøedstavitelé nejvìtích slovenských pivovarù
konkurence západních sousedù pøíli neobávají. Jedním z dùvodù je i skuteènost, e stanovená kvóta dovozù z ÈR nebyla v uplynulých dvou letech vyèerpána. V roce 2000 dodali èetí pivovarníci
na slovenský trh asi 396 tis. hl piva, za prvních devìt mìsícù loòského roku pøiblinì 290 tis. hl. Liberalizace obchodu mùe pøilákat zejména mení a ménì známé pivovary. Nizozemský koncern
Heineken se ètyømi slovenskými pivovary (Zlatý Baant, Cogroò,
Martiner a Gemer) má na Slovensku nejvìtí podíl na trhu a vyváí nejvíce piva, a to i do ÈR. Zruení roèní kvóty je pøíleitostí
pro pivovar ari (Smädný mních, ari), který je souèástí nadnárodní skupiny South African Breweries. Na Slovensku licenènì vyrábí èeské znaèky Gambrinus a Ve¾kopopovický kozel
v objemu 220 tis. hl roènì, co je 21 % jeho produkce. Z hlediska
roèního objemu výroby je na tøetí pøíèce topo¾èanský Topvar,
který je pivovarem s výluènì slovenskými akcionáøi. V loòském
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Informace ze
zahranièí i z domova
Hladina kyseliny listové ve
dvanácti australských
odrùdách penice a jejich
zmìny pøi zpracování
penice na chleba

roce vyprodukoval 638,7 tis. hl piva a zároveò témìø zdvojnásobil svùj export vývozem 15,1 tis. hl, pøedevím do ÈR, Nìmecka
a Itálie. Topvar letos plánuje rozsáhlou modernizaci strojnì technologického zaøízení ve sladovnì a nákup nerezových kegù
v hodnotì více ne 52 mil. SKK. Významné investice èekají rovnì v poøadí ètvrtý pivovar Steiger Vyhne s kapacitou do 300 tis.
hl, do nìho údajnì vstoupí Evropská banka pro obnovu a rozvoj, která chce získat 45 % akcií a do dvou let zvýit výrobu piva
na 500 tis. hl. Slovenské pivovarnické spoleènosti vloni prodaly
4,574 mil. hl piva a vyvezly 113 tis. hl. Nejvýznamnìjí zvýení
prodeje zaznamenal pivovar ari  o 18 %, Topvar o 6 %,
a prodej pivovarù Heineken zùstal na úrovni pøedchozího roku.
h t t p : / / w w w. h n x . s k

Obsah kyseliny listové (folátù) u 12 australských penièných odrùd je v mezích 65114 µg (celkové foláty), resp. 4874 µg (nekonjugované foláty) ve 100 g suiny. U odrùdy Western Australian
ASW byl sledován obsah folátù v zrnu, mouce, otrubách a rotu
s tìmito výsledky: celkové foláty èinily 65, 41, 160 a 132 µg/100 g
suiny, nekonjugované foláty pak 33, 23, 74 a 72 µg/100 g suiny.
V tìstì pøed kynutím, ve vykynutém tìstì a v chlebu bylo nalezeno 81, 136 a 90 µg celkových a 33, 43 a 40 µg nekonjugovaných folátù ve 100 g suiny. Zvýení hladiny folátù v tìstì je
pøipisováno kvasnicím a sladové mouce, pokles folátù u chleba je
dáván do souvislosti s tepelnou labilitou kyseliny listové. Vzhledem k tìmto ztrátám se ukazuje obohacování tìsta kyselinou
listovou pøed peèením jako neefektivní. Kyselina listová byla stanovena mikrobiologickou metodou s pouitím Lactobacillus casei pøed a po tri-enzymové extrakcí.
Food Australia, 5 4, 2002, è.12, s.1820

Funkèní potraviny
z probiotik a prebiotik
Trh funkèních potravin se vyvíjí velmi dynamicky s roèním nárùstem 1520 %.

(kop)

(per)

Funkèní potraviny jsou také známy jako nutraceutika, léèivé potraviny, terapeutické potraviny, superpotraviny a jsou definovány jako potraviny, které obsahují nìkteré zdraví prospìné
komponenty kromì bìných ivin.
Potraviny mohou být modifikovány pøídavkem fytochemikálií,
bioaktivních peptidù, omega-3 polynenasycených mastných kyselin a probiotik nebo prebiotik. Pøi výrobì kysaných mléèných
výrobkù se v souèasné dobì pouívají probiotické bakterie jako
Lactobacillus acidophilus a bifidobakterie s cílem vyrobit probiotické výrobky, které jsou definovány jako potraviny obsahující
ivé mikroorganismy, které pøíznivì pùsobí na zdraví konzumentù tím, e zlepují rovnováhu støevní mikroflóry.
Obvykle se probiotika pøidávají do jogurtù a dalích kysaných
mléèných výrobkù, dále se pøidávají do nápojù a vyrábìjí se rovnì ve formì tablet, kapslí a lyofilizovaných pøípravkù. V souèasné
dobì je na svìtovém trhu více ne 70 potravináøských výrobkù,
obsahujících probiotické mikroorganismy, vèetnì kysané smetany, jogurtu, podmáslí, sueného mléka a mraených desertù.
V Evropì je pouití probiotik velmi populární, ale je zamìøeno
hlavnì na jogurt.
Probiotické kultury
Tradiènì se jogurt vyrábí za pouití mikrorganismù Lactobacillus delbrückii ssp. bulgaricus a Streptcoccus thermophilus. Tyto
jogurtové bakterie mají sice pøíznivé úèinky na zdravotní stav
spotøebitelù, ale nejsou schopné pøeít v kyselém prostøedí
a v pøítomnosti luèi v trávicím ústrojí.
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Jogurt vyrobený s pøídavkem probiotických kultur L. acidophilus
a bifidobakterií byl oznaèen jako AB jogurt, jogurt, obsahující
jetì dalí probiotickou kulturu, Lactobacillus casei, je znám pod
oznaèením ABC jogurt.
Pøi výrobì probiotického jogurtu je dùleité, aby byly probiotické bakterie pøítomny ivé a v dostateèném mnoství. Mezi faktory, které zpùsobují ztrátu vitality probiotických mikroorganismù
patøí kyselost výrobku, pøítomnost kyselin produkovaných pøi
chladírenském skladování, obsah kyslíku ve výrobku, prostupnost
kyslíku obalem, antimikrobiální látky produkované jogurtovými
bakteriemi a nedostatek ivin v mléce.
Pøi zkoumání strategie zlepení vitality probiotických mikroorganismù byla stanovena hlavní kritéria výbìru vhodných probiotických mikroorganismù. Jedním z nejdùleitìjích kritérií je
jejich schopnost pøeít v kyselém prostøedí aludku, kde mùe
hodnota pH klesnout na 1,5. Bylo zjitìno, e Bifidobacterium
longum je znaènì acidorezistentní a pøeívá i v prostøedí, kde je
koncentrace luèi 4 %. Vyí odolnost v kyselém prostøedí vykazuje ve srovnání s ostatními probiotickými mikroorganismy rovnì Bifidobacterium lactis.
Antagonismus mezi bakteriemi
L. acidophilus a L. casei produkují kyselinu mléènou jako hlavní
finální produkt kvaení. Bifidobakterie produkují kyselinu octovou a mléènou v molárním pomìru 3 : 1. Kromì kyseliny mléèné
a octové produkují probiotické mikroorganismy kyselinu citronovou a hippurovou.
Bakterie mléèného kvaení produkují také peroxid vodíku, diacetyl a bakteriocin jako antimikrobiální látku. Tyto inhibièní látky vytváøejí nepøátelské prostøedí pro pathogeny a kodlivé
mikroorganismy. Jogurtové bakterie produkují bakteriociny proti
probiotickým bakteriím a naopak. L. acidophilus produkuje bakteriocin, který pùsobí proti nìkterým kmenùm L. delbrückii ssp.
bulgaricus, L. helveticus a L. casei. Proto je dùleité najít vhodnou kombinaci probiotických a jogurtových bakterií s ohledem
na jejich vzájemný antagonismus.
Adheze
Dalím dùleitým kritériem pro výbìr probiotických bakterií je
adheze. Poadovaný úèinek probiotických mikroorganismù se
dostaví pouze tehdy, pokud jsou schopny ulpít na støevní stìnì,
pomnoit se, a tak získat pøevahu nad nepøátelskými bakteriemi.Kmeny L. acidophilus se usazují v horní èásti støev, zatímco
bifidobakterie byly nalezeny v dolní èásti trávicího traktu, zvlátì v tlustém støevì. Nejlepí adhezi vykazují bifidobakterie,
B. infantis a B. longum.
Proteolytická aktivita
Jogurt se tradiènì vyrábìl za pouití Streptococcus thermophilus
a L. delbrückii ssp. bulgaricus, které vykazují vìtí proteolytickou aktivitu ne probiotické bakterie.
Pouze u jednoho ze sedmi kmenù L. acidophilus a u jednoho ze
ètrnácti kmenù bifidobakterií byla prokázána proteolytická aktivita. Proteolytické enzymy jsou nezbytné k degradaci mléèného
kaseinu na oligopeptidy, které jsou degradovány peptidázami na
peptidy a aminokyseliny. Mléko neobsahuje dostateèné mnoství
volných aminokyselin a peptidù potøebných pro rùst bakterií
mléèného kvaení, jako jsou L. acidophilus a bifidobakterie, take je bìná praxe zkrátit dobu kvaení pouitím zákvasu, který
obsahuje jogurtové bakterie s pøídavkem probiotických bakterií.
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Pøíznivý vliv probiotik na zdraví
Prospìný zdravotní úèinek probiotik je zaloen na schopnosti
upravovat støevní mikroflóru ádoucím smìrem. Probiotické bakterie produkují pøedevím kyselinu mléènou, kyselinu octovou,
peroxid vodíku a bakteriociny. Sniování pH ve støevech vyvolané produkcí tìchto kyselin má baktericidní a bakteriostatické
úèinky na pøítomné patogenní a hnilobné mikroorganismy. Probiotické bakterie mají vìtí antimikrobiální úèinek na grampozitivní bakterie, jako jsou Staphylococcus aureus a Clostridium
perfringens, ne na gramnegativní bakterie, jako jsou Salmonella typhimurium a Escherichia coli.
Antimutagenní vlastnosti
Dále byla prokázána antimutagenní aktivita kysaných mléèných
výrobkù in vitro proti øadì mutagenù a promutagenù v rùzných
testovacích systémech zaloených na mikrobiálních a savèích
buòkách. Je známo, e ivé probiotické bakterie vykazují vyí
antimutagenní aktivitu ne mrtvé buòky a proto se zdùrazòuje
dùleitost konzumace ivých probiotických bakterií a udrování
jejich vitality ve støevech k zajitìní inhibice mutagenù.
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Antikarcinogenní vlastnosti
Antikarcinogenní vlastnosti byly prokázány u B. longum a B. infantis, jejich pùsobení mùe spoèívat v potlaèení bakteriálních
enzymù, aktivaci imunitního systému.
Protinádorový úèinek L. acidophilus pouíváného ve formì potravinového doplòku, který obsahoval ivé buòky L. acidophilus,
se projevil sníením β-glucuronidázy, azoreduktázy, a nitroreduktázy, bakteriálních enzymù, které katalyzují konverzi prokarcinogenù na karcinogeny. Antikarcinogenní efekt L. acidophilus
nebo bifidobakterií mùe zpùsobovat pøímé odstranìní prokarcinogenù a postupnou aktivaci imunitního systému èlovìka. Bylo
prokázáno, e probiotické bakterie mohou znaènì sníit mutagenitu nitrosaminù.
Zlepení metabolismu laktózy
K zlepení metabolismu laktózy pøispívají jogurtové bakterie
L. delbrückii ssp. bulgaricus a S. thermophilus, které obsahují
znaèné mnoství b-D-galaktosidázy, která tìpí laktózu na glukózu a galaktózu. Laktóza je èásteènì hydrolyzována bìhem kvaení. Dalí pøíèinou lepí tolerance k laktóze mùe být delí doba
trávení viskózního jogurtu nebo jiného kysaného mléèného výrobku.
Sníení cholesterolu v séru
Ke sníení cholesterolu v séru mùe pøispìt konzumace nìkterých kysaných mléèných výrobkù, zejména kysaného mléka, které obsahují velké mnoství ivých probiotických bakterií. Úloha
bifidobakterií na sniování cholesterolu není zatím zcela objasnìna. Podle nìkterých autorù dochází pùsobením L. acidophilus
a dalích druhù probiotických bakterií k dekonjugaci luèových
kyselin a následnì ke sniování obsahu cholesterolu.
Prebiotika a symbiotika
Pøíznivý úèinek bifidobakerií v trávicím ústrojí závisí na jejich
vitalitì a metabolické aktivitì. Jejich rùst závisí na pøítomnosti
oligosacharidù. Nìkteré oligosacharidy jsou povaovány za prebiotika, která jsou definována jako nestravitelné sloky potravin, které stimulují rùst nebo aktivitu urèitých bakterií v tlustém
støevì a tím zlepují zdraví. Prebiotika se pouívají v probiotických
potravinách k maximalizaci úèinnosti bifidobakterií.
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Nìkteré oligosacharidy jsou vzhledem ke své chemické struktuøe
rezistentní k pùsobení trávicích enzymù a tudí procházejí do
tlustého støeva, ve kterém jsou zkvaovány sacharolytickými bakteriemi. Slouèeniny, které jsou èásteènì degradovány nebo nejsou degradovány vùbec a jsou pøednostnì vyuívány bifidobakteriemi jakoto zdroj uhlíku, jsou známy jako bifidogenní faktory.
Mezi bifidogenní faktory, které mají komerèní význam, patøí fruktooligosacharidy, laktózové deriváty jako laktulóza, laktitol, galaktooligosacharidy a sójové oligosacharidy.
Vìtina jogurtù na trhu v Austrálii, USA a v Evropì v souèasné
dobì obsahuje probiotické bakterie a nìkteré formy prebiotik.
Nìkteré kombinace probiotik a prebiotik ve výrobcích jsou oznaèovány jako symbiotika. Vedoucí místo ve svìtì ve výrobì probiotických a prebiotických výrobkù zaujímá Japonsko.
Závìrem lze uvést, e je zøejmé, e vzhledem k pøíznivým zdravotním úèinkùm budou probiotika i nadále patøit ke smìrùm
vývoje nových výrobkù, které budou spojovat zdravotní efekt
s atraktivitou a vestranností. Probiotické výrobky zaujmou
v budoucnosti mnohem významnìjí místo na trhu ne tomu je
dosud.
F o o d TTe
echnol., 5 5, 2001, è. 11, s. 4652

Ozonizace ovocných
demù pro výrobu
jogur tù
Pøi výrobì nìkterých druhù
ovocných jogurtù a nìkterých
dalích mlékárenských výrobkù se ovocné chuti dosahuje pøídavkem ovocných
demù.

Ovocné demy jsou uloeny v zásobnících, ze kterých se podle
potøeby odebírají. K zabránìní vzniku sekundární kontaminace
demu se pouívá filtrace vzduchu, který se dodává nad povrch
ovocných demù nebo vytváøení dusíkové atmosféry nad povrchem demu, pøípadnì ozonizace. Výhodou pouití ozonu ve srovnání s dusíkem je, e mùe být vyvinut na místì a odpadá nutnost
dopravy dusíku. Ozon má vysokou antimikrobiální úèinnost, avak
bylo nutno zjistit jeho vliv na jakost ovocných demù jako oxidovadla.
Úèinku ozonu byly vystaveny tøi druhy demù pouívaných pøi
výrobì jogurtù a dodávaných firmou FRUJO, Tvrdonice, ÈR:
jahodový, borùvkový a broskvový. Byla posuzována zmìna pH
a obsahu redukujících cukrù v závislosti na délce doby, po kterou byly vzorky demù vystaveny úèinkùm ozonu. Bylo zjitìno,
e pùsobením ozonu dolo jen k nepatrnému kolísání pH, které
nebylo pøi senzorickém hodnocení postiitelné podobnì jako
tomu bylo i v pøípadì redukujících cukrù. Dále byl stanovován
obsah kyseliny citronové, jableèné a mléèné pøed ozonizací,
v prùbìhu ozonizace a po ozonizaci izotachoforeticky na analyzátoru ZK01 s pøedseparaèní kolonou. Z výsledkù vyplývá, e
ozonizace neovlivnila obsah organických kyselin v ovocném demu. Experimentálnì bylo zjitìno, e ozon nezpùsobuje ani pøi
opakované expozici zhorení senzorických vlastností ovocného
demu a mùe se pouívat pøi výrobì mlékárenských výrobkù na
vytváøení sterilní atmosféry nad povrchem surovin nebo výrobkù.
Mliekarstvo, 3 2, 2001, è. 4, s. 4042

Úèinek medu na rùst
bifidobakterií

(hru)

(hru)

Na Michiganské státní universitì v USA se øeil výzkumný projekt, jeho cílem bylo zjistit úèinek medu na rùst a aktivitu bifidobakterií v mléce a stanovit jeho úèinek na vitalitu bifidobakterií
bìhem skladování kysaných mléèných výrobkù v chladírenských
podmínkách. Dále se zkoumal úèinek medu a jeho jednotlivých
sloek na rùst, aktivitu a vitalitu rùzných komerènì dostupných
kmenù bifidobakterií od tøí hlavních producentù: Bifidobacterium
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infantis, Bifidobacterium bifidum a Bifidobacterium longum od
Chr. Hansens Laboratories Inc., Milwaukee, WI, Bifidobacterium ssp. Bf-1 a Bf-6 od firmy Systems Bioindustries, Waukesha, WI
a Bifidobacterium infantis firmy Rhone Poulenc Inc, Madison,
WI, USA. Komplexní med byl úèinnìjí ve stimulaci rùstu Bf-6
a B. longum ve srovnání se sacharózou a jednotlivými frakcemi
medu (maltóza, panóza, erlóza, izomaltotrióza, turanóza, melezitóza a maltotrióza). Prokázalo se, e dochází k synergickému
úèinku rùzných cukerných sloek v medu, pøíznivému pro rùst
bifidobakterií. Pouze panóza a maltóza byly slokami medu, které
podporovaly rùst Bf-1 více ne komplexní med a ostatní jednotlivé frakce.
Úèinek je závislý na kmenu bifidobakterií a na koncentraci medu.
Nejvhodnìjí koncentrace medu pro stimulaci rùstu bifidobakerií byla 3 a 5 % .
Dále byla zjiována prebiotická aktivita medu in vitro za pouití
kmenù bifidobakterií, které jsou slokou mikroflóry trávicího traktu. Bylo zjitìno, e úèinek medu na rùst a aktivitu støevní mikroflóry (Bifidobakterium spp.) byl stejný jako pøi pouití fruktooligosacharidù, galaktooligosacharidù a inulinu.
Výzkum pøinesl slibné výsledky o podpoøe rùstu a prebiotické
aktivitì medu ve vztahu k bifidobakteriím úèinkem medu a prebiotické aktivitì medu.
w w w. n h b . o r g

Med v èokoládových
mléèných nápojích

(hru)

V Linkolnovì støedisku zpracování potravin na Nebraské universitì v USA se øeil výzkumný projekt zabývající se vývojem
èokoládového mléèného nápoje za pouití medu jako sladidla. Bylo
tøeba zjistit úèinky medu v èokoládových mléèných nápojích na
zlepení chuti, vùnì, barvy a pocitu plnosti v ústech. Med mùe
rovnì zvýit pøitalivost nápoje, pro spotøebitele, kteøí myslí na
své zdraví, protoe vyvolává pocit pøírodnìjího a zdravìjího
výrobku.
Cílem projektu bylo vyvinout chlazený èokoládový mléèný nápoj
obsahující tekutý med. Dále bylo nutno objasnit úèinek medu na
odstranìní nebo zmírnìní neádoucí hoøké chuti, stanovit vliv
medu na sedimentaci a stabilitu barvy nápoje a navrhnout technologické parametry, zajitující mikrobiologicky stabilní výrobek.
Navrená receptura obsahuje 84,8 % mléka, 13,69 % medu,
1,83 % kakaa, 0,05 % karagenanu, 0,02 % chloridu sodného
a 0,01 % vanilkové pøíchuti.
Základní receptura byla modifikována doplnìním o pøíchu mandlí, vlaských oøechù aj. Vyrobený nápoj byl skladován 14 dní pøi
teplotì 4,4 °C. Pøi senzorické analýze byla hodnocena viskozita,
sedimentace, barva, chu a vùnì. Pøi mikrobiální analýze byl zjiován celkový poèet mikroorganismù, poèet psychrotrofních mikroorganismù, kvasinek a plísní. Z výsledkù vyplynulo, e med je
vhodnou slokou èokoládových mléèných nápojù. Pøídavkem
medu nedochází ke sníení viskozity nápoje. Pøi skladování nedochází k usazování suspenze nejménì po 14 dní, stejnì jako
nedochází ke zmìnám barvy èokoládového mléèného nápoje, který obsahuje med. Pøi senzorickém hodnocení získal èokoládový
mléèný nápoj s medem pøíznivìjí výsledky ve srovnání
s nápojem bez pøídavku medu, jak okamitì po výrobì, tak po
sedmi dnech skladování.
w w w. n h b . o r g

(hru)
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Cyklické peptidy  nová
generace antibiotik ?
Rezistence bakterií vùèi konvenèním antibiotikùm se stala váným problémem ve
zvládání infekcí.
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Nový výzkum ukázal, e urèité druhy peptidù  peptidy se speciální sekvencí a cyklickou D,L-α-peptidickou strukturou mohou skuteènì likvidovat grampozitivní a gramnegativní bakterie. Tyto
cyklické peptidy se sudým poètem D- a L-α-aminokyselin vytváøejí struktury podobné plochému prstenci, které se mohou hromadit v dutých trubicích v membránì bakterií. Peptidy, které jsou
schopné vytváøet tyto struktury a mají specifiku pro bakteriální
membránu, byly testovány na inhibièní aktivitu in vitro proti
bakterii Staphylococcus aureus odolné vùèi methicillinu a bakterii Escherichia coli.
Aktivita nìkolika nejslibnìjích peptidù byla zevrubnì zkoumána a ukázalo se, e kadý z tìchto peptidù byl schopen se sám
akumulovat v syntetických lipidových membránách. Jak bylo zjitìno sledováním uvolòování barviva do membrán bakterie Staphylococcus aureus, zpùsobily tyto peptidy depolarizaci
neporuené bakterie. Mechanismus pùsobení tìchto peptidù je
pravdìpodobnì tvoøení pórù vedoucí k prosakování bakteriální
membrány. A co je nejdùleitìjí  peptidy byly schopné chránit
myi pøed letální infekcí zpùsobenou napadením bakterií Staphylococcus aureus, odolné vùèi methicillinu. Bylo to zjitìno infikováním myí a podáváním rùzných dávek peptidù myím po
4560 minutách. Úèinnost peptidù byla srovnatelná s baktericidní aktivitou kadého testovaného peptidu in vitro. Peptidy byly
dobøe tolerovány a jevilo se, e nemají ádné kodlivé úèinky.
Jejich rychlé pùsobení a skuteènost, e pùsobí na integritu membrány spíe ne na ivotní biosyntetické procesy naznaèuje, e
rezistence bakterií vùèi tomuto druhu èinitele by se mohla vyvíjet pomaleji ne rezistence vùèi klasickým antibiotikùm. Take
tyto nové peptidy se svými mimoøádnými strukturami by mohly
pøedstavovat pøítí generaci antibiotik.
Tr e n d s i n B i o t e c h n o l o g y, 1 9 , 2 0 0 1 , è . 1 0 , s . 3 7 9

Obsah konjugované
kyseliny linolové
v mlékárenských
výrobcích
Mezi pøírodní látky, které
mají antikarcinogenní vlastnosti patøí konjugovaná kyselina linolová (CLA), která
zahrnuje vechny konjugované izomery kyseliny linolové.

( Vo )

Nejvìtí antikarcinogenní aktivitu ze vech izomerù vykazuje
kyselina cis-9,trans-11-oktadekadienová. CLA je pøítomna
v relativnì velkém mnoství v mléèném tuku a v mase a tuku
pøevýkavcù. Tuky ivoèiného pùvodu jsou bohatí na CLA ve
srovnání s rostlinnými tuky a maso pøevýkavcù má obvykle vyí
obsah CLA ne maso monogastrických zvíøat. U dojnic CLA vzniká pøedevím (více ne 60 %) endogenní syntézou z kyseliny trans11-oktadecenové, která je meziproduktem biohydrogenace
v bachoru. Zbytek se vytváøí v bachoru jako první meziprodukt
biohydrogenace kyseliny linolové indukované izomerázou, kterou produkuje bakterie Butyryvibrio fibrisolvens. CLA vzniká také
oxidací kyseliny linolové pøi výrobì mlékárenských výrobkù.
Koncentrace CLA v mléèném tuku èiní obvykle 36 mg/g tuku
a je ovlivòována nìkolika faktory, jako jsou plemeno skotu, poèet laktací, sloení mikroflóry v trávicím traktu a zejména výivou. Nejvyí obsah CLA v mléce byl nalezen v létì, kdy jsou
krávy po zimní pøestávce opìt na pastvì. Podobné výsledky je
mono dosáhnout obohacováním krmiva rostlinnými oleji jako
kukuøièným, sójovým, a sluneènicovým, které obsahují kyselinu
linolovou ve vìtím mnoství, pøídavkem extrudovaných sójových
bobù, bavlníkových semen a rybího oleje.
V sýrech se pohybuje obsah CLA v rozmezí 0,59 mg/g tuku.
Obsah CLA je ovlivnìn pøítomnou mikroflórou, technologickým
postupem výroby sýra, zejména tepelným procesem, dále pøístupem vzduchu a pøídavkem syrovátkových bílkovin nebo kaseinátù nebo jiných pøídatných látek jako gallátù a kyseliny askorbové.
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Cílem této studie bylo vypracovat pøehled o mnoství CLA
v rùzných mlékárenských výrobcích. Sloení mastných kyselin
a obsah vody a tuku v nìkterých výrobcích byly zjiovány za
úèelem pøezkoumání vzájemných vztahù mezi sloením a obsahem CLA.
Výzkum byl zamìøen na ovèí a kravské mléko (pasterované a UHT),
jogurt (plnotuèný a smetanový), máslo (italské, dánské, francouzské) nìkteré sýry (Camembert, Brie, výcarský a francouzský
ementálský sýr, eidam, panìlský ovèí sýr) a rùzné druhy italských èerstvých sýrù (Crescenze, Mozzarella, tavený sýr, plátkový sýr, èerstvý ovèí a kozí sýr), zralé sýry (Parmigiano reggiano,
Grana padano, Pecorino sicilského, øímského a sardinského typu,
a Gorgonzola).
Chemická analýza
Stanovení suiny a tuku u tvrdých a tavených sýrù bylo provedeno podle Oficiálních metod pro analýzu sýrù. K analýze mléka,
másla a jogurtu byly pouity Oficiální metody AOAC.
Extrakce lipidù z mléka a mléèných výrobkù byla provedena za
studena metodou, kterou vypracoval Folch.
K analýze CLA byla pouita metoda plynové chromatografie.
Mnoství CLA nalezené u rùzných druhù mlékárenských výrobkù
jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1 Obsah konjugované kyseliny linolové v mléèných výrobcích
Výrobek

Eidam
Mozzarella
Gorgonzola
výcarský ementál
Øímský Pecorino1
Øímský Pecorino 2
Sicilský Pecorino
Fontina (Val d´Aosta)
Brie
Pasterované kravské mléko
UHT kravské mléko
Plnotuèný jogurt
Smetanový jogurt
Italské máslo
Dánské máslo
Francouzské máslo
Èerstvý ovèí sýr
Èerstvý kozí sýr

CLA
mg/100 g
výrobku
c-9,t-11-/t-9,c-11101,90
116,84
171,32
445,94
491,70
544,05
620,82
518,97
152,31
22,58
25,69
25,41
30,92
564,24
863,55
649,17
226,80
247,75

CLA
mg/100 g
výrobku
t-9,t-11-/t-10,t-1216,33
30,17
39,02
78,70
87,31
62,16
89,61
29,52
24,51
8,20
8,02
6,55
11,37
144,63
191,99
0,00
0,00
0,00

CLA
mg/g
tuku
c-9,t-11-/t-9,c-113,12
5,46
6,63
13,60
16,50
15,58
17,39
17,23
6,09
7,34
5,77
7,22
6,31
6,71
10,48
7,59
7,53
6,28

CLA
mg/g
tuku
t-9,t-11/,t-10,t-12
0,50
1,41
1,51
2,40
2,93
1,78
2,51
0,98
0,98
2,29
0,00
1,86
2,32
1,72
2,33
0,00
0,00
0,00

Celkem
mg/g
tuku
3,62
6,87
8,14
16,00
19,43
17,36
19,89
18,21
7,08
9,63
5,77
9,09
8,62
8,43
12,81
7,59
7,53
7,53

Mimo cis-9, trans-11 a/nebo trans-9,cis-11-izomery, jejich mnoství pøesahovalo 80 % z celkového mnoství CLA, byly stanoveny trans-9, trans-11- a/nebo trans-10, trans-12-izomery.
Celkový obsah CLA v sýrech se pohyboval v rozmezí hodnot
3,6 19,9 mg/g tuku z èeho 88 % pøedstavoval cis-9, trans-11izomer. Mezi italskými sýry vykazují nejvyí obsah CLA sicilské,
øímské a sardinské druhy sýra Pecorino, dále sýr Fontina a výcarský ementálský sýr.
Sýr Pecorino je tvrdý sýr vyrobený z plnotuèného nepasterovaného ovèího mléka pocházejícího od ovcí chovaných na pastvinách. Ke sráení mléka se uívá syøidlo z telecích nebo kùzleèích
aludkù. Vysoký obsah CLA byl nalezen u zvíøat ivených výhradnì èerstvou pící, nebo chovaných na pastvì. Výsledkem lipolytické aktivity syøidla vzniká kyselina linolová v èisté formì, která
podléhá konverzi na CLA pùsobením mikroorganismù.
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Vysoký obsah CLA byl nalezen v sýru Fontina (Val da Aosta).
Tradièní výrobní postup zahrnuje sráení telecím syøidlem
v tekuté nebo prákové formì bez pøídavku kultur mléèných bakterií.
Dalím faktorem, který kromì krmení zvíøat èerstvou pící pøíznivì pùsobí na zvýení obsahu CLA v mléce, je èinnost bakterií,
které kontaminují mléko bìhem zpracování, co je napø. v pøípadì
sicilského Pecorina Enterococcus faecium. Tuto hypotézu podporuje i nízký obsah CLA v sýru Fontal, vyrobeného podobnou
technologií jako sýr Fontina, avak z pasterovaného mléka obohaceného bakteriemi mléèného kvaení selektovaným z mléka
od krav krmených siláí.
Vysoký obsah CLA byl nalezen ve výcarském ementálu, sýru vyrobeném z nepasterovaného plnotuèného kravského mléka od
krav chovaných na pastvì a tedy ivených krmivem zvlátì bohatým na nenasycené mastné kyseliny. Pøi výrobì tìchto sýrù se
pouívají také bakterie propionového kvaení, které dodávají sýru
jeho typický vzhled a produkují extracelulárnì CLA z kyseliny
linolové.
Pokud se týká mléka, jogurtu a másla, pohybuje se obsah CLA
v rozmezí 5,712,8 mg/g tuku, z èeho tvoøí cis-9, trans-11-izomer více ne 88 %. U mléka a jogurtu byl obsah CLA nií ne
u tvrdých sýrù a u sýrù Pecorino. Bylo prokázáno, e vysoká teplota dosahovaná bìhem pasterace a sterilace mùe zvýit obsah
CLA v mlékárenských výrobcích. Na rozdíl od italského a francouzského másla má dánské máslo pomìrnì vysoký obsah CLA.
V Itálii se krávy krmí pøevánì siláovaným krmivem nebo senem a jádrem, zatímco v Dánsku jsou krávy vìtinou chovány
na pastvì. Dánské máslo má ve srovnání s italským a francouzským máslem sytìjí barvu, co svìdèí o vyím obsahu ß-karotenu, který je pøítomen v èerstvé píci.
Statistickou analýzou aplikovanou na rùzné skupiny mlékárenských výrobkù se prokázal vyí obsah CLA u tvrdých sýrù ve srovnání s mìkkými a polotvrdými sýry a u ovèích sýrù ve srovnání
se sýry z kravského mléka. Délka zrání , vlastnosti mléka a jeho
sloení jako i typ syøidla mají velmi dùleitou roli pøi tvorbì CLA
v mlékárenských výrobcích.
V tab. 2 je uvedeno parciální sloení mastných kyselin v rùzných
mlékárenských výrobcích. Na rozdíl od sýra Fontina je eidam
charakteristický relativnì vysokým mnostvím nasycených mastných kyselin a relativnì nízkým mnostvím mononenasycených
mastných kyselin.
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Tab. 2 Hlavní mastné kyseliny (% z celkového mnoství) v mlékárenských výrobcích
Výrobek

C14:0

C16:0

C18:0

C18.1

C18.2

S FA

MUFA

PUFA

Eidam
Mozzarella
Gorgonzola
výcarský ementál
Øímský Pecorino 1
Øímský Pecorino 2
Sicilský Pecorino
Fontina (Val d´Aosta)
Brie
Pasterované kravské mléko
UHT kravské mléko
Plnotuèný jogurt
Smetanový jogurt
Italské máslo
Dánské máslo
Francouzské máslo
Èerstvý ovèí sýr
Èerstvý kozí sýr

15,63
13,48
15,26
14,44
12,07
13,42
12,14
12,06
14,68
13,48
17,59
13,44
13,80
13,63
13,77
14,39
14,25
13,37

39,71
35,08
35,44
34,35
24,51
26,84
28,46
29,37
37,42
34,05
32,95
33,90
35,47
34,98
35,09
34,70
30,08
30,71

9,08
10,92
9,35
11,90
11,38
9,25
10,10
10,28
9,61
10,15
4,51
9,21
9,15
8,27
8,22
8,28
9,08
7,28

16,50
23,63
20,90
21,12
24,40
26,14
27,46
30,74
20,90
23,67
17,38
25,57
22,49
25,22
24,81
25,20
21,62
23,71

0,82
2,13
1,99
1,63
2,58
1,50
1,53
1,96
1,77
1,86
1,24
1,99
2,25
1,24
1,82
0,80
1,94
1,89

79,05
71,34
74,25
75,53
70,82
70,15
68,85
64,94
74,66
71,33
79,34
69,42
72,53
70,79
71,11
71,78
75,04
73,12

19,37
25,93
23,40
23,84
25,38
27,40
29,07
33,05
23,18
26,54
19,41
28,20
25,22
28,17
27,61
28,01
22,78
25,04

1,58
2,73
2,35
2,89
3,80
3,24
3,47
3,36
2,16
2,45
1,85
2,57
2,71
2,31
2,56
1,43
2,85
2,60

"
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Legislativa
Pøípravek zlepující
tìsto

Znaènì vysoký obsah polynenasycených mastných kyselin byl
nalezen v øímském sýru Pecorino, zatímco malé mnoství bylo
nalezeno v eidamu.
Údaje o sloení mastných kyselin, obsahu tuku a CLA v mlékárenských výrobcích byly podrobeny korelaèní analýze. CLA byla
v pozitivní korelaci s kyselinou olejovou (C18:1), mono- a polynenasycené mastné kyseliny ale v negativní korelaci s nasycenými mastnými kyselinami vèetnì kyseliny myristové (C14:0)
a palmitové (C16:0). Pøi této analýze nebyla nalezena signifikantní
korelace mezi obsahem CLA a obsahem vody a tuku.V rozporu
s údaji uvedenými v literatuøe korelovaly kyselina stearová a linolová pozitivnì s CLA.
Závìrem lze uvést, e bylo zjitìno, e nejvyí obsah CLA byl
nalezen v sicilském, øímském a sardinském sýru Pecorino, dále
v sýru Fontina a výcarském ementálském sýru. Vysoký obsah
CLA byl také nalezen v dánském másle a tavených sýrech. Krmení èerstvou pící, která je bohatá na polynenasycené mastné kyseliny, má výrazný vliv na tvorbu CLA v mlékárenských výrobcích.
Výsledky naznaèují, e výsledný obsah CLA ovlivòují i dalí faktory: mikroorganismy, které kontaminují mléko v sýrech vyrobených ze syrového mléka; pouití syøidel z aludkù telat nebo
kùzlat, která jsou zdrojem lipolytických enzymù; tepelné oetøení bìhem výroby mlékárenských výrobkù. Obsah CLA u mlékárenských výrobkù závisí na vlastnostech mléka pouitého k jejich
výrobì, zvlátì na obsahu CLA v mléce a na sloení mikrobiální
kultury a délky zrání. Vechny faktory, které mohou mít vliv na
tvorbu CLA v mlékárenských výrobcích byly peèlivì sledovány.
Zvlátní pozornost byla vìnována zpùsobu pìstování skotu,
vlastnostem pouívaného mléka a rùzným etapám výroby.
Ital.J. Food Sci.,1 3, 2001,è. 2, s. 243  253

Japonská spoleènost Yugengaisha Soi patentovala (US PAT
è. 6 183 787, 6.2.2001) nový pøípravek na zlepování kvality tìsta na výrobu chleba. Pøípravek obsahuje jednu fermentovatelnou
sloku, jako jsou slad, rýe nebo penice, a biotin. Preparát mùe
obsahovat dále jetì produkty fermentace sóji  mevalonolakton,
kyselinu mevalonovou nebo kyselinu mléènou. Tìsto se pøipraví
smísením cereální mouky, drodí a zlepujícího pøípravku, poté
následuje hnìtení a fermentace. Hotový chléb se vyznaèuje odpovídajícím objemem, pravidelným tvarem, mìkkou, jemnou texturou a velmi dobrou chutí a vùní. Má pomìrnì vysoký obsah vitaminù, proteinù a minerálních látek a dlouhou dobu údrnosti.
Baking & Snack, 23, 2001, è. 10, s. 93

Pøírodní bar vivo
z brambor

(hru)

(kop)

Americký patent è. 6 180 154 (30.1.2001) popisuje metodu extrakce antokyaninových pigmentù z èervenomasých brambor bez
pouití organických rozpoutìdel, za souèasné eliminace vekerých alkaloidù a polyfenoloxidázy z extraktu. Pøírodní èervené
barvivo neobsahující alkaloidy a polyfenoloxidázu je témìø bez
aromatu a neobsahuje ádná rezidua organických rozpoutìdel.
Barva je ekvivalentní FD&C èerveni è. 40, a ve srovnání s existujícími pøírodními barvivy je mnohem stabilnìjí. Technologický
postup zahrnuje lisování a filtraci bramborové ávy obsahující
antokyaninové pigmenty a následnou koncentraci. PH koncentrátu se nastaví na hodnotu, pøi které dochází k precipitaci alkaloidù a po opìtovné filtraci se pH upraví na hodnotu 3,5, event.
nií.
Baking & Snack, 2 3, 2001, è. 10, s. 93

(kop)

"

ÈSN EN 12396-3
EN 12396-3
Potraviny s nízkým obsahem tuk
u  Stanovení reziduí
tuku
dithiokarbamátù a thiuramdisulfidù.
Èást 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda

Legislativa

Tato evropská norma specifikuje UV spektrometrickou modu pro
stanovení nízkých hladin reziduí dithiokarbamátových a thiuramdisulfidových fungicidù jako xanthogenátu. Jmenované fungicidy uvolòují za specifických podmínek sirouhlík. Metoda je
pouitelná pro potraviny rostlinného pùvodu (pro stanovení na
povrchu i uvnitø tìchto potravin), pro které byly urèeny nízké
hodnoty maximálních reziduálních limitù. Tuto metodu lze pouít pouze pro kvantifikaci sumy reziduí celé skupiny fungicidù,
není moná identifikace jednotlivých látek. Veobecnì jsou maximální limity (MRL) vyjádøeny jako sirouhlík. Podstata zkouky: Vzorek se zahøívá s kyselinou chlorovodíkovou a chloridem
cínatým za uvolòování sirouhlíku z pøítomných dithiokarbamátù
a/nebo thiuramdisulfidù. Sirouhlík se separuje, pøeèistí destilací
a jímá v metanolickém roztoku hydroxidu sodného. Za tìchto
podmínek sirouhlík tvoøí xanthogenát draselný. Absorbance tohoto reakèního produktu se mìøí spektrometricky pøi vlnové délce 302 nm s korekcí pøi vlnových délkách 272nm a 332 nm.
Vypoèítá se hmotnostní zlomek reziduí dithiokarbamátu a/nebo
thiuramdisulfidu a vyjádøí se v mg sirouhlíku na kg potraviny.
(kop)

ÈSN ISO 2446
Mléko  Stanovení obsahu tuku (rutinní metoda)
Tato mezinárodní norma specifikuje rutinní (provozní) metodu
(Gerberova metoda) pro stanovení obsahu tuku v mléce a stanovení korekcí na hmotnostní procenta tuku v mléce, nemá-li mléko prùmìrný obsah tuku. Postup kontroly obsahu (objemu) pipety
na mléko je popsán v pøíloze. Metodu lze aplikovat na tekuté mléko, plnotuèné nebo èásteènì odstøedìné, syrové nebo pasterované. Modifikacemi a s detaily, které jsou uvedeny, lze metodu
dále aplikovat:
 pro mléko, které obsahuje konzervaèní prostøedky,
 pro mléko, které bylo podrobeno procesu homogenizace,
zejména pro sterilované a trvanlivé (UHT) mléko,
 pro odstøedìné mléko.
Podstata zkouky: Podstatou zkouky je kyselé rozruení bílkovin kyselinou sírovou a po pøídavku malého mnoství amylalkoholu oddìlení a mìøení uvolnìného objemu mléèného tuku po
odstøedìní v butyrometru. Obsah tuku se odeèítá pøímo na stupnici butyrometru.
(kop)

Nové potravináøské
pøedpisy EU

Doporuèení Komise z 27. 12. 2001 týkající se koordinovaného
monitorovacího programu Spoleèenství pro r. 2002 k zajitìní
shody v maximálních hladinách reziduí pesticidù v a na cereáliích a urèitých jiných výrobcích rostlinného pùvodu.
OJ, L 2, 4. 1. 2002, s. 8
Doporuèení EFTA (European Free Trade Association), Úøadu pro
stálý dohled è. 228/01/COL z 2.7. 2001 ke koordinovanému programu oficiální kontroly potravin pro r. 2001.
OJ, L 6, 10. 1. 2002, s. 65

"

Smìrnice Rady 2001/110/EC z20. 12. 2001 týkající se medu.
OJ, L 10, 12. 1. 2002, s. 47
Smìrnice Rady 2001/111/EC z 20. 12. 2001 týkající se urèitých
cukrù urèených pro humánní úèely.
OJ, L 10, 12. 1. 2002, s. 53
Smìrnice Rady 2001/112/EC z 20. 12. 2001 týkající se ovocných
áv a urèitých podobných výrobkù urèených pro humánní úèely.
OJ, L 10, 12. 1. 2002, s. 58
Smìrnice Rady 2001/113/EC z 20. 12. 2001 týkající se ovocných
demù, rosolù a marmelád a slazeného katanového pyré urèeného pro humánní úèely.
OJ, L 10, 12. 1. 2002, s. 67
Rozhodnutí Komise z 8. 1. 2002 schvalující technický akèní plán
pro r. 2002 ke zlepení zemìdìlské statistiky.
OJ, L 13, 16. 1. 2002, s. 28

Legislativa

Smìrnice Rady 2001/114/EC z 20. 12. 2001 týkající se urèitého
èásteènì nebo plnì dehydratovaného konzervovaného mléka pro
lidskou výivu.
OJ, L 15, 17. 1. 2002, s. 19
Doporuèení EFTA, Úøadu pro stálý dohled è. 174/01/COL
z 8. 6. 2001 týkající se koordinovaného monitorovacího programu pro r. 2001 k zajitìní shody, pokud jde o maximální hladiny
reziduí pesticidù v a na cereáliích a výrobcích rostlinného pùvodu, vèetnì ovoce a zeleniny.
OJ, L 15, 17. 1. 2002, s. 42
Naøízení Komise ES è. 77/2002 ze 17. 1. 2002 doplòující pøílohy
I a III naøízení Rady EHS è. 2377/90 stanovující postup Spoleèenství pro zavedení maximálních limitù reziduí veterinárních
léèiv v potravinách ivoèiného pùvodu.
OJ, L 16, 18. 1. 2002, s. 9
Naøízení Komise ES è. 94/2002 z 18. 1. 2002 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci naøízení Rady ES è. 2826/2000 o informování a propagování zemìdìlských produktù na vnitøním trhu.
OJ, L 17, 19. 1. 2002, s. 20
Naøízení Komise ES è. 95/2002 z 18. 1. 2002 doplòující naøízení
EHS è. 2670/81 stanovující podrobná pravidla, která se realizují
pøi produkci cukru pøesahující kvótu.
OJ, L 17, 19. 1. 2002, s. 37
Naøízení Komise ES è. 156/2002 z 28. 1. 2002 doplòující naøízení ES è. 174/1999 stanovující speciální podrobná pravidla pro
aplikaci smìrnice Rady EHS è. 804/68 týkající se exportních licencí a exportních refundací v pøípadì mléka a mléèných výrobkù.
OJ, L 25, 29. 1. 2002, s. 24
Doporuèení Komise z 25. 1. 2002 týkající se koordinovaného
programu pro oficiální kontrolu potravin v r. 2002.
OJ, L 26, 30. 1. 2002, s. 8

"!

Rozhodnutí Komise z 30. 1. 2002 týkající se urèitých ochranných
opatøení s ohledem na produkci ivoèiného pùvodu importovanou z Èíny.
OJ, L 30, 31. 1. 2002, s. 50
Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 1. do 31. 1. 2002
(kv)

Nové knihy

Nové knihy v informaèních fondech ÚZPI
Do informaèních fondùknihovny ÚZPI byly zakoupeny nìkteré
z nejnovìjích titulù potravináøské odborné literatury, které budou ji v nejblií dobì k dispozici naim uivatelùm. Jde o tyto
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