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Výivové doplòky r ybího oleje napomáhají
pøi chronické únavì
Syndrom chronické únavy (CFS, té známý jako
ME) mùe být zpùsoben
chemickou nerovnováhou
v mozku.
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K tomuto závìru doli lékaøi ve Velké Británii, kteøí se souèasnì domnívají, e denní konzumace doplòkù rybího oleje mùe
napomáhat zmíròovat nìkteré symptomy dávané do souvislosti
s tímto stavem.
Symptomy syndromu chronické únavy jsou: bolest svalù, ztráta
pamìti a znaèné vyèerpání, které mùe trvat i nìkolik let a osobu upoutat a na lùko.
Lékaøi jedné z londýnských nemocnic zkoumali pomocí scanovací technologie chemickou aktivitu probíhající v mozku a výsledky svého pozorování publikovali v èasopise Acta Psychiatria
Scandinavica.
Sledovaly se dvì skupiny osob, pøièem u jedné byl diagnostikován syndrom chronické únavy, druhou skupinu tvoøili zdraví
jedinci. U pacientù s ME byly zjitìny v mozku vyí hladiny
dvou klíèových chemikálií  cholinu a kreatinu. Cholin je dùleitý pro regulaci hladin tuku v buòkách mozku, zatímco kreatin
dodává energii. Lékaøi vyslovili názor, e pacienti s ME mìli
abnormální metabolismus fosfolipidù. Protoe jsou fosfolipidy
chránìny urèitým typem mastných kyselin, lékaøi uvádìjí, e
suplementy mastných kyselin by mohly napomáhat obnovovat
chemickou rovnováhu v mozku a zmíròovat symptomy CFS.
Domnívají se rovnì, e suplementy EPA, která je obsaená
v rybím oleji, by mohly být zvlátì uiteèné.
Podle odhadù BBC postihuje syndrom chronické únavy ve Velké
Británii 243 tisíc osob vech vìkových skupin.
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Pøijímáme dostatek eleza? Negativní úèinek èaje
a rùzných výivových faktorù na absorpci eleza
V lidském organismu je
obsaeno asi 50 mg eleza
v 1 kg tìlesné hmotnosti,
tzn. v dospìlém organismu se nacházejí 3 a 4 g
eleza. Vìtí èást (60 %)
tohoto eleza je souèástí hemoglobinu, barviva v èervených krvinkách a myoglobinu (10 %), èerveného
barviva ve svalovinì.

(kv)

Hemoglobin zajiuje pøísun kyslíku do tkání. elezo je také slokou øady tkáòových enzymù, napø. cytochromù, které jsou nezbytné pro produkci energie a enzymù zapojených do imunitního
systému.Transport eleza v organismus je zajiován prostøednictvím proteinu transferrin. Zásoba eleza v tìle se vyskytuje
ve formì ferritinu a hemosiderinu. Tyto slouèeniny se vyskytují
hojnì v tkáních, pøièem nejvyí koncentrace je v játrech, slezinì a kostní døeni. Mui v rozvinutých zemích mají zásoby eleza ve formì ferritinu a hemosiderinu ve výi asi 5001 000 mg.
U en zásoba eleza jen stìí dosahuje 500 mg. Pøiblinì 20 a
30 % en v západních prùmyslových zemích obvykle nemá ádné zásoby eleza. Odhaduje se, e prùmìrné zásoby eleza u en
v tìchto zemích jsou asi 150 mg.
Vyèerpání zásob eleza v dùsledku nedostateèné nebo naruené
absorpce eleza nebo chronickými ztrátami krve vede k deficitu
eleza a k anemii z deficitu eleza. V obou pøípadech se nedo-
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stává kyslík na bunìèné úrovni, co mùe zpùsobovat sníení fyzického výkonu. Protoe se elezo podílí na vývoji mozku, ovlivòuje deficit eleza také èetné mozkové funkce (napø. poruchu
pamìti, schopnost se uèit). kodlivé úèinky deficitu eleza u kojencù jsou pravdìpodobnì nevratné, u starích dìtí lze kodlivé
úèinky napravit. Nìkteré zmìny ve funkci mozku je moné prostøednictvím léèby normalizovat, jiné, napø. schopnost se uèit,
pravdìpodobnì ji zlepit nelze.
Uvádí se, e deficit eleza je nejèastìjí výivová porucha na svìtì. Pøiblinì 600700 milionù lidí na svìtì trpí anemií z deficitu
eleza. Mnohem více lidí má vyèerpané zásoby eleza a jsou ohroeni anemií. Mezi nejvíce ohroené skupiny patøí: kojenci, dìti,
mladiství, tìhotné eny a eny v dobì po porodu.
Ztráty eleza a jeho potøeba
Vyluèování eleza z tìla neprobíhá úèinnì, malé mnoství se ztrácí hlavnì v dùsledku úbytku krve a povrchových bunìk støeva,
moèového traktu a pokoky.
U muù pøedstavuje toto mnoství asi 1 mg/den. U en dochází
k dalím ztrátám bìhem menstruace (0,5 mg/den), v tìhotenství
(2 mg/den) a v období kojení (0,5 mg/den). Denní potøeba eleza
se tak mìní podle pohlaví a vìkových kategorií.
Pokud se pøedpokládá prùmìrná absorpce eleza ve výi 10 %,
èiní doporuèený denní pøíjem (RDA) eleza pro dospìlé 10 a 15 mg.
Dvì formy eleza v potravinách  absorpce eleza
V potravinách existují dvì formy eleza: hemové a nehemové.
Hemové elezo se vyskytuje v mase, rybách a drùbei. Nehemové
v potravinách rostlinného i ivoèiného pùvodu. elezo obsaené v mase je tvoøeno ze 40 % hemovým elezem a z 60 % nehemovým elezem. Hemové elezo z hemoglobinu a myoglobinu
v masných výrobcích tvoøí obvykle pouze do 10 % celkového pøíjmu eleza. Nehemové elezo tak pøedstavuje hlavní èást dietetického pøíjmu eleza.
Hemové elezo vstupuje do sliznièních (mukózních) bunìk odliným mechanismem a lépe se absorbuje ne nehemové elezo.
Jeho absorpce je také ménì ovlivòována stavem eleza v organismu
a není naruována ostatními slokami ve stravì (kromì vápníku).
Potraviny bohaté na elezo: kakao, játra, ledviny, suené ryby,
mìkkýi, sezamové semeno, sójová mouka a lutìniny.
Potraviny chudé na elezo: mléko, sýr, cukr, cukrovinky, demy,
nefortifikované cereální výrobky.
Osoby s deficitem eleza absorbují více eleza z potravin ne osoby s dostateènými zásobami eleza. Odhaduje se, e u osob bez
zásob eleza je vyuitelnost eleza z potravin a dvojnásobná ve
srovnání s osobami se zásobou 500 mg eleza. Existuje nepøímá úmìra mezi zásobami eleza v organismu a stupnìm absorpce
eleza.
Hemové elezo, co je porfyrinový komplex, se absorbuje nedotèené (intaktní) bez uvolòování tohoto eleza v lumenu støev, a proto není absorpce hemového eleza ovlivòována ostatními slokami
potravin. Vzhledem k tomu se hemové elezo ve stravì obvykle
lépe absorbuje ne nehemové elezo.
Nehemové elezo je v potravinách obsaeno ve formì eleznatých a elezitých solí. V lumenu støev se elezo uvolòuje a tvoøí
cheláty s ostatními slokami potravin. Existují dva typy chelataèních èinidel:
 enhancers (podporují absorpci eleza); tvoøí rozpustné cheláty nízké molekulové hmotnosti, které se snadno absorbují;

 inhibitory; tvoøí nerozpustné cheláty vysoké molekulové hmotnosti, které jsou pro absorpci nedostupné.
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Na rozdíl od faktorù lumenu, které neruí absorpci hemového
eleza, regulaèní mechanismus mukózy je podobný pro hemové
i nehemové elezo. Ruivý zásah v tomto stupni ovlivòuje absorpci
hemového i nehemového eleza.
Dietetické faktory ovlivòující absorpci eleza
Absorpce hemového eleza se pohybuje v rozmezí od 15 do 35 %,
nehemového od 3 do 20 %. Absorpci nehemového eleza stimulují: kyselina askorbová, maso, ryby, drùbe a organické kyseliny.
Absorpci nehemového eleza inhibují: fytáty, káva a èaj.
Vápník je dietetický faktor, který ovlivòuje absorpci hemového
i nehemového eleza. Inhibice absorpce eleza vápníkem se nesoustøeïuje na gastroinstestinální lumen, ale na samotné mukózní buòky.
Polyfenoly
Fenolové slouèeniny odvozené od katecholu (napø. katechin) nebo
kyselina gallová a její deriváty mají schopnost vázat elezo. Èaj,
káva, kakao, èervené víno, øada druhù zeleniny (penát), zrniny
(èirok), byliny a koøení (oregano, skoøice) obsahují fenolové slouèeniny, o kterých se v laboratorních pokusech zjistilo, e inhibují absorpci eleza. Èetné studie naznaèují, e inhibièní úèinek
polyfenolù lze èásteènì zmírnit simultánní konzumací kyseliny
askorbové, masa, ryb nebo drùbee.
Vitamin A
Jestlie se mouka pro výrobu peèiva obohatí vitaminem A (1 000 IU
vitaminu A/100 g mouky), sníí se vliv fytátù obsaených v cereálním zrnu. Pro neobohacené mouky se uvádí absorpce eleza 3 %
u bìných jedincù a 6 % u osob s deficitem eleza. U obohacených
mouk se zjistila absorpce ve výi 6,4 % a 11 %. Obohacení mouky
o vitamin A rovnì potlaèuje inhibièní úèinek polyfenolù z kávy a èaje,
které se konzumují souèasnì s peèivem, napø. ke snídani.
Fytáty
Fytáty jsou zásobní formou fosforu a minerálních látek v cereáliích, semenech, u oøechù, zeleniny a ovoce. V západním typu
stravy asi 90 % fytátù pochází z cereálií. Zvlátì bohaté na fytáty
jsou: otruby, oves, potraviny s vysokým obsahem vlákniny. Inhibièní úèinek fytátù závisí na dávce. Ji malé mnoství má znaèný
vliv na inhibici absorpce eleza. Úèinek fytátù lze zvrátit aplikací
kyseliny askorbové, masa, ryb a drùbee.
Vápník
Vápník ve formì vápenaté soli i z mléèných výrobkù znaènì naruuje absorpci eleza, a to hemového i nehemového. Uvádí se, e
40 mg vápníku jetì nemá vliv na inhibici absorpce eleza,
v mnoství nad 300 mg ji dále absorpci eleza nesniuje. Porce
sýra o velikosti 15 a 20 g (obsahuje 125 a 165 mg vápníku),
jedna sklenice mléka (165 mg vápníku) nebo 165 mg vápenaté
soli inhibuje absorpci eleza pøiblinì o 50 %. Obecnì platí, e
vápník v mnoství nad 100 mg inhibuje absorpci hemového
i nehemového eleza o 50 %.
Ostatní anorganické prvky
Absorpci nehemového eleza také naruují nìkteré anorganické
prvky, napø. zinek, mangan, mìï.

!

Kyselina askorbová
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Kyselina askorbová v pøirozené i syntetické formì nejvíce podporuje absorpci eleza. Se zvyováním dávky kyseliny askorbové
se exponenciálnì zvyuje absorpce nehemového eleza.
Kyselina askorbová se projevuje v lumenu støev. Udruje elezo
v rozpustnìjí a snadnìji absorbovatelné formì a zamezuje tomu,
aby se elezo vázalo na inhibièní ligandy.
Pokud se simultánnì konzumuje s èajem, zamezuje kyselina askorbová vytváøení komplexu elezo-tanin, èím ruí inhibièní
úèinek èaje na absorpci eleza. Aby se zvrátil úèinek alespoò
100 mg flavonoidù èaje (100 mg flavonoidù je obsaeno asi v pùl
álku èaje), je zapotøebí pøiblinì 50 mg kyseliny askorbové.
Kyselina askorbová také ruí inhibièní úèinek fytátù na absorpci
eleza. Asi 80 mg kyseliny askorbové zcela potlaèí inhibièní úèinek 25 mg fytátù.
Maso, ryby a drùbe
Maso, ryby a drùbe podporují absorpci nehemového eleza. Dosud nebyl zcela jasnì identifikován faktor v mase, který je za tento úèinek odpovìdný. Na základì dostupných informací se
pøedpokládá, e pozitivní vliv na absorpci nehemového eleza mají
peptidy bohaté na aminokyselinu cystein.
V souvislosti s absorpcí eleza se maso projevuje dvakrát:
 stimuluje absorpci nehemového eleza a
 dodává hemové elezo, které se absorbuje lépe ne nehemové
elezo.
Uvádí se, e porce 75 g masa zvyuje absorpci nehemového eleza
2,5krát ve srovnání se stravou bez masa. Odhaduje se, e 1 g masa,
ryb a drùbee odpovídá úèinku 1 mg kyseliny askorbové.
Èaj
Inhibièní úèinek èaje na absorpci nehemového eleza se pøisuzuje flavonoidùm obsaeným v èaji. Simultánní konzumací èerného
èaje a potravin obsahujících elezo se inhibuje absorpce eleza
asi o 6070 % nezávisle na síle èaje. Konzumací èaje v intervalu
mezi jednotlivými pøíjmy stravy se inhibuje absorpce nehemového eleza asi o 20 %.
Veobecná doporuèení
Aby se optimalizovala absorpce eleza ze stravy, doporuèuje se:
1. Zvýit pøíjem hemového eleza
Absorpce hemového eleza je ovlivnìna pouze vápníkem a ne
ostatními dietetickými faktory. Absorpce je relativnì vysoká
a maso, ryby a drùbe dále zvyují absorpci nehemového eleza.
Toto doporuèení je vhodné pro osoby, které konzumují maso.
2. Zvýit pøíjem kyseliny askorbové souèasnì s konzumací pokrmù
Kyselina askorbová zvyuje absorpci eleza stejnì jako maso, ryby
a drùbe a dokáe zvrátit inhibièní úèinek fytátù, èaje, kávy
a vápníku.
3. Fortifikovat potraviny
V øadì zemí jsou snídaòové cereálie nebo jiné potraviny fortifikovány elezem. Fortifikace je jediná metoda, pomocí které lze,
vedle maximalizace pøíjmu vitaminu C stravou, zvýit absorpci
eleza u vegetariánù. Fortifikace potravin by se mìla provádìt
tak, aby se fortifikovanými potravinami zajistil denní pøíjem eleza minimálnì ve výi 15 % RDA.

"
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Doporuèení týkající se èaje
V zemích, kde je vysoká spotøeba masa (Velká Británie, USA), by
pití èaje nemìlo pøedstavovat ádný problém, kromì urèitých
skupiny populace (tìhotné eny, eny po porodu). Tam, kde je
hlavním zdrojem eleza nehemové elezo, by se mìlo v souvislosti
s pitím èaje uèinit následující opatøení:
1. Èaj by se mìl pít bìhem dne v intervalu mezi jednotlivými pokrmy, ne souèasnì s konzumací pokrmù. Inhibièní úèinek èaje
na absorpci eleza je toti nií, pokud se pije oddìlenì, ne
souèasnì s konzumací pokrmù. Náhradou èaje by mohl být
ovocný dus obsahující kyselinu askorbovou, která zvyuje
absorpci eleza.
2. Pokud je pití èaje spojeno s konzumací pokrmu, mìla by se
simultánnì konzumovat kyselina askorbová nebo maso, ryby
nebo drùbe.
CR in Food Science and Nutrition, 40, 2000, è. 5, s. 371398

Antioxidaèní vitaminy
dokáí zvrátit pro zánìtlivý úèinek tukù
Podle nejnovìjího výzkumu, jeho výsledky byly
prezentovány na výroèní
schùzi Americké diabetologické asociace, konzumace stravy s vysokým
obsahem tuku a energie
významnì zvyuje prozánìtlivé pochody v tìle,
které potenciálnì zvyují
riziko diabetu.

Má se za to, e vysoký pøívod makronutrientù, ke kterému dochází po konzumaci stravy s vysokým obsahem tuku a glukózy, mùe
stimulovat expresi urèitých genù, které se zapojují do aktivace
enzymù a urèitých faktorù, které potenciálnì vedou k pokození
výstelky cév. Proto osoby, které konzumují tento typ stravy, jsou
následnì vystavovány vìtímu riziku, e se u nich bude vyskytovat abnormální poèet bílých krvinek a pokozená výstelka cév.
Byla provedena studie, ve které devìt bìných dobrovolníkù konzumovalo po noèním pùstu snídani o 900 kcal (3 768 kJ). Pøed
konzumací stravy byla dobrovolníkùm odebrána krev a dále
1, 2 a 3 hodiny po konzumaci snídanì.
Analýza prokázala, e prùmìrné hladiny radikálù (reaktivní molekuly, o kterých se pøedpokládá, e iniciují zánìtlivou kaskádu)
se zvýily o 129 % nad bazální hladinu (po jedné hodinì), o 175 %
po dvou hodinách a o 138 % po 3 hodinách. Zvýily se také hladiny øady prozánìtlivých indikátorù a markery ukazující na protizánìtlivé úèinky se sníily.
Dalí studie rovnì naznaèila, e pøíjem glukózy a tuku sniuje
schopnost cév se roztahovat a stahovat.
Následnì výzkumníci prokázali, e antioxidaèní vitaminy C a E
by mohly zvrátit tyto zánìtlivé úèinky. Osm osob dostávalo pøed
aplikací roztoku glukózy 500 mg vitaminu C a 1200 IU vitaminu
E. Vzorky krve odebírané v hodinových intervalech neprokázaly
ádné zvýení hladin markerù zánìtu a volných radikálù.
I kdy se nedoporuèuje konzumovat èasto stravu s vysokým
obsahem tuku, výsledky této studie vak pøedpokládají, e její potenciálnì kodlivé zánìtlivé úèinky lze zvrátit konzumací antioxidaèních slouèenin, napø. vitaminù, které byly pouity v této
studii.
w w w. l f r a . c o . u k

Kanada tolerantní ke konopí  historie jeho pìstování v Severní Americe
Konopí je plodina, která
je nenároèná na pìstování. Uvádí se, e ji lze vyuít k výrobì více ne
25 000 produktù od potravin po pohonné látky, od
papíru po plasty.

(kv)

(kv)

Mezi USA a Kanadou dolo ke sporu ohlednì konopí, nebo Kanada povoluje pìstování konopí i obchodování se semenem.
V r. 2000 se v Kanadì vyprodukovalo 1 590 t konopného semene, z toho se asi 200 t exportovalo do USA.
Na podzim r. 2001 DEA (Drug Enforcement Administration, americký federální Úøad pro dohled nad dodrováním legislativy
týkající se lékù) zakázal konzumaci výrobkù z konopí a bylo pøikázáno do poèátku února 2002 zboí s konopím stáhnout z prodeje.
Aèkoliv je pìstování konopí v USA zakázáno, obhaduje se, e
obchod s konopím dosahuje více ne 30 mil. USD. Olej ze semen konopí se pouívá legálnì k výrobì mýdla a kosmetických preparátù.

#
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I kdy DEA zakázal konzumaci výrobkù s obsahem konopí, bylo
ve státì Západní Virginie povoleno pìstování prùmyslového konopí s tím, e u mnoha farmáøù jde o alternativní plodinu za tabák. DEA má spolupracovat s tímto státem na výzkumném
projektu, který se zamìøuje na pìstování konopí. Teprve po vyhodnocení výsledkù tohoto projektu bude moné, aby konopí
pìstovali farmáøi.
Jak zaèal obchod s konopím v Severní Americe
Produkce konopí zaèala ve støední Asii pøed mnoha tisíci lety. Do
Kanady se dostalo v r. 1606, kdy francouzský botanik Louis Hebert vypìstoval první rostlinu konopí v Port Royal, Acadia (dnení
Nové Skotsko).
V r. 1801 guvernér provincie Horní Kanada (Upper Canada) distribuoval semeno konopí volnì kanadským farmáøùm. Stalo se
první plodinou, její produkce byla podporována vládou. Konopí
se pìstovalo v samotném Západním Ontariu na nìkolika tisících
akrech, ale koncem 19. a poèátkem 20. století zájem o konopí
opadnul. Do popøedí se dostala bavlna, juta a tropická vlákna,
která byla ménì nároèná na práci. Produkce se dále sníila po
objevení syntetických vláken, napø. polyesteru a nylonu. Dalí
útlum byl zapøíèinìn i zmìnami v legislativì.
V r. 1937 vláda v USA uvalila vysoké danì na producenty konopí
(zákon o dani z marihuany). Následující rok Kanada zakázala
marihuanu i produkci konopí.
V r. 1940 svìtová produkce konopí dosáhla vrcholu, a to produkcí asi 832 tisíci t vlákna. V dùsledku války dolo v letech 1943
a 1945 k urèitému uvolnìní, nebo dodavatelù konopí z Dálného východu byl nedostatek. V r. 1961 se mohlo konopí pìstovat
pro výzkumné úèely pouze v rámci ministerstva zdravotnictví.
Od r. 1992 mnoho evropských zemí schválilo legislativu dovolující komerèní pìstování konopí s nízkým obsahem THC (tetrahydrokannabinolu, halucinogenní sloky obsaené v marihuanì).
Svìtová produkce vlákna èinila v r. 1992 124 tisíc t a podílely
se na ní zemì, které nikdy nezakázaly konopí pìstovat, tj. Indie,
Èína, Rusko, Korea a Rumunsko.
V r. 1994 Hempline Inc. se stala první soukromou spoleèností,
které byla udìlena licence na pìstování konopí s nízkým obsahem THC pod pøísným dohledem úøadù, a to pouze pro výzkumné úèely. Následující rok byla licence poskytnuta skupinám po
celé Kanadì, pøièem øada z producentù pøedstavovala spojení
mezi privátním prùmyslem, akademickými a vládními slokami.
Od bøezna 1998 je v Kanadì legalizováno, i kdy pøísnì regulováno pìstování, import, export, zpracování a distribuce prùmyslového konopí.
Konopí z hlediska výivové hodnoty
Èíòané konzumovali konopí pøed asi pìti tisíci lety. Také v prvních dochovaných písemnostech u Øekù se hovoøí o jeho konzumaci. V souèasné dobì roste zájem o konopí z hlediska jeho
výivového prospìchu. Uvádí se, e olej ze semen konopí má velmi vyváené sloení mastných kyselin. Pomìr n-3 a n-6 mastných
kyselin v konopném oleji je pro organismus ideální. Jde o jedineèný zdroj γ-linolenové kyseliny (n-6 mastné kyseliny). Semena
konopí obsahují také velké mnoství kvalitní bílkoviny, která má
vech osm esenciálních aminokyselin ve vyváeném pomìru.
V listopadovém èísle èasopisu Oils and Fats Int. Byly zveøejnìny
výsledky prvních klinických pokusù na svìtì se semeny konopí.
V uvedených pokusech se provìøovala monost vyuít semen konopí k výrobì funkèních potravin. Výsledky se ukázaly nadìjné, avak
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záleí na postoji DEA. Více informací o zdravotních úèincích konopného oleje je na internetové adrese: http://www.hempola.com.
Obchod se semenem konopí v Kanadì v souèasné dobì roste a ukazuje se, e má dobré vyhlídky i do budoucna.
Oils and Fats International, 18, 2002, è. 3, s. 20, 22

Úèinek nízkých dávek
laktulózy na funkci støev
Pøi studii provádìné v Japonsku byl vlastním pozorováním testovaných osob
sledován úèinek nízkých
dávek laktulózy (izomerovaβ-D-galaktoné laktózy, 4-O-β
pyranosyl-D-fruktózy)

3 nebo 5 g/den  na funkci
støev.

Studie se zúèastnilo 296 zdravých dospìlých osob a osob, které
mìly stolici ménì èasto ne jednou dennì. Výsledkem bylo zvýení èetnosti vyprazdòování, mìkèí stolice s barvou do luta
a mírné zvìtení plynatosti v podbøiku.
Kromì toho byla u osmi testovaných zjiována zmìna mikroflóry
ve stolici. Poèet bifidobakterií se zvýil na 10,3 . 1010 a jejich pomìr k celkovému poètu bakterií se zvýil na 50,5 %, zatímco poèty
Bacteriodaceae a klostridií poklesly. Dolo také k poklesu hodnoty pH a koncentrace indolu. Vedle toho byl ve stolici pozorován trend k velkému mnoství tekutiny a kyselin octové a mléèné
a k nízké úrovni kyseliny izomáselné a izovalerové, dále p-krezolu, skatolu, ureázy, tryptofanázy aj.
Z výsledkù je zøejmé, e nepatrný kadodenní pøíjem laktulózy
mùe zlepit prostøedí støeva a zácpu.
Milchwissenschaft, 57, 2002, è. 6, s. 312315

Modifikovaná výivová
pyramida DGE
K pøenosu informací o výivì je v poslední dobì ve
výivovém
poradenství
a vzdìlávání jako symbolické schéma pouívána
pyramida na rozdíl od døívìjího kruhového koláèe.

(kv)

(sk)

V jedné studii byly porovnávány oba zpùsoby znázornìní a pøitom byly vyznaèeny následující pøednosti pyramidy:
 komunikace prostøednictvím pyramidy je rychlejí,
 jednotlivé výrobkové skupiny jsou rychleji rozlieny a pochopeny,
 pyramida pozitivnìji profiluje vlastnosti potravin,
 pyramida v sobì obsahuje vìtí aktivaèní úèinek s ohledem na
zmìny zpùsobu stravování,
 v pøípadì pyramidy se lze umístìním a velikostí ploch pro jednotlivé skupiny potravin lépe vyjádøit.
Na klinice v Norimberku zkouejí ve výivovém poradenství a pøi
kolení personálu pouívat modifikovanou pyramidu navrenou
Nìmeckou spoleèností pro výivu (DGE). Základnu tvoøí nápoje,
dalí vrstvu krobnaté potraviny, nad nimi je zelenina a ovoce,
následují mléèné výrobky, dále maso, vejce, ryby a moøské produkty, pøedposlední vrstvu tvoøí skupina olivový a øepkový olej,
oøechy a semena a na vrcholu je alkohol, cukrovinky a tuky.
U vìtiny dosud zveøejnìných pyramid je tøeba kritizovat, e není
vzat v úvahu výivovì nejdùleitìjí faktor  nápoje, které jsou
z hlediska mnoství nejdùleitìjí. Pøitom pøedností pyramidy je,
e nápoje jako základ výivy mohou být znázornìny právì základnou pyramidy. Pøi kruhovém znázornìní sice mohou být nápoje
umístìny uprostøed  v centrálním kruhu, a tím se zdùrazní jejich
význam, ale velikost plochy, která je jim uprostøed vìnována, není
tak zøetelnì porovnatelná s velikostí segmentù vìnovaných jednotlivým skupinám potravin v okolním okruí, jako je tomu u pyramidy. V modifikované pyramidì je skupina káva, èaj a limonády
oddìlena od ostatních nápojù (voda, zøedìné ávy), aby se zdùraznilo, e tyto nápoje mají jen podmínìný význam. Alternativou proto by také mohlo být umístìní tìchto nápojù ve pièce pyramidy.
Lutìniny jsou v této modifikované pyramidì na rozdíl od døívìjích pyramidových schémat umístìny ve skupinì krobnatých potravin, jako jsou výrobky z obilovin a brambory, protoe pyramida
je pouívána i pro pouèení diabetikù. Pro zdravé osoby i diabetiky
by toti mìly být pouívány stejné symboly, aby se zdùraznilo, e
doporuèená strava pro obì tyto skupiny osob se zásadnì nelií.
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Segment zeleniny je v modifikované pyramidì irí ne ovoce,
protoe to odpovídá doporuèením DGE. Význam mléèných produktù (mléko, sýry, jogurty) jako dùleitých dodavatelù vápníku
je zdùraznìn tím, e je jim vìnován samostatný segment, e nejsou umístìny spoleènì s ostatními ivoèinými produkty. Dalí
zvlátností modifikované pyramidy je, e segment moøských produktù je oddìlen od segmentu masa, vajec a sladkovodních ryb,
co reflektuje neuspokojivou situaci v zásobování jódem v SRN.
Odborníci zabývající se deficitem jódu ve výivì vycházejí z toho,
e pøíjem 6080 µg je pøíli nízký. Doporuèení jíst moøské ryby
dvakrát týdnì je nedostaèující, mìlo by se prùmìrnì dennì konzumovat navíc jetì 50 g moøských ryb. Ve prospìch konzumace
moøských ryb mluví i obsah n-3 mastných kyselin.
pièka pyramidy je rezervována pro výrobky, které z hlediska výivy
nejsou bezpodmíneènì nutné, ale pøesto hrají ve výivì urèitou roli.
Sem patøí neskryté tuky a dále alkoholické nápoje v souladu s doporuèením DGE a cukrovinky, které nelze pominout, protoe jsou ve
skuteèné stravì vìtinou ve znaèné míøe zastoupeny.
Výivová doporuèení jsou zvýraznìna i barvou textù patøících
k pøísluným segmentùm pyramidy. Zelená znamená doporuèené
potraviny, lutá znamená doporuèení s urèitým omezením a èervená signalizuje, e výrobky by mìly být konzumovány co nejménì.

Obr. 2. Kruhový diagram s nápoji
uprostøed

Obr. 1. Modifikovaná výivová pyramida
Jinou variantou výivové pyramidy je modifikace W. Willetta
z Harward-univerzity v Bostonu, kterou autor pøedloil ministerstvu zemìdìlství USDA. Ten doporuèuje umístit na základnu
pyramidy kadodenní pohyb a kontrolu tìlesné hmotnosti.
Kadodenní váení je z psychologických dùvodù diskutabilní,
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a zpùsob tìlesné aktivity není uveden. Z potravin jsou na nejirí segment pyramidy umístìny rostlinné oleje spoleènì s celozrnnými potravinami, a to se stejným podílem. Pokud jde
o skupinu celorznných potravin, je jejich vyjmutí z vekerých
sacharidických potravin, které jsou umístìny jako nepodstatné
na vrcholu pyramidy, neoprávnìné. Vdy i ve zdùrazòované støedomoøské stravì hrají tyto potraviny podøadnou roli. Kromì toho
pøece nemùe být mínìno vánì, e se má spotøebovat stejné
mnoství celozrnných potravin jako olejù, i kdy vèetnì oøechù
a olejnatých semen.

Obr. 3. Modifikovaná výivová pyramida podle Willetta

Vejce v dìtské výivì
Nedávné schválení dìtské
výivy obohacené kyselinou
dokosahexaenovou
(DHA) americkým Úøadem pro kontrolu potravin
a léèiv (FDA) se projevilo
znaèným mnostvím nových výrobkù tohoto typu
uvádìných na trh.

Dále je ve Willetttovì pyramidì uvedena rada, e vìtina osob by
mìla brát multivitaminové tablety, co vyvolává falený dojem, e
vyváenou stravou nelze pokrýt potøebu ivin. DGE zastává názor, e výivové doplòky zpravidla nejsou pro veobecnou spotøebu nutné, mìly by je pouívat jen rizikové skupiny a osoby se
speciální indikací.
Vem symbolickým znázornìním je spoleèné, e nemohou samy
o sobì nahradit poradenství a e vyadují vysvìtlující text. Grafické znázornìní vdy obsahuje slabá místa a vìtinou vyvolává
mnoho otázek.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, è. 2, s. 4950

(sk)

Poslední vìdecké výzkumy provádìné v Austrálii, jejich výsledky byly publikovány v èasopise American Journal of Clinical Nutrition ale prokázaly, e existují i jiné zdroje eleza a DHA, které
mohou být alternativou obohacené dìtské výivy, a to pøedevím
vajeèný loutek. Pracovníci Centra pro výzkum dìtské výivy pøi
nemocnici v Severní Adelaide, kteøí zkoumali nutrièní hodnotu
kojenecké výivy obsahující dva rùzné druhy vajeèných loutkù,
která byla podávána dìtem kojeným, resp. umìle vyivovaným,
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zjistili, e vajeèné loutky jsou prospìné pro obì skupiny dìtí
bez jakýchkoliv negativních vlivù na koncentraci cholesterolu.
Výzkumu se zúèastnilo 137 matek s dìtmi ve stáøí esti mìsícù,
které dostávaly stravu bez jakýchkoliv pøídavkù (kontrola), dìtskou výivu s bìnými vejci a výivu s vejci obohacenými prostøednictvím krmení slepic krmivem bohatým na n-3 mastné
kyseliny, pøedevím DHA. Ve vìku esti a dvanácti mìsícù byly
dìtem odebrány vzorky krve a bylo zjiováno mnoství DHA,
eleza a plazmového cholesterolu v èervených krvinkách. U dìtí
v obou skupinách, tj. kojených i umìle vyivovaných, které dostávaly vajeèné loutky obohacené o n-3 mastné kyseliny bylo
zjitìno zvýení hladiny DHA v èervených krvinkách o 3040 %
oproti dìtem, které dostávaly stravu se loutky bìných vajec.
Nebyl zaznamenán ádný vliv n-3 mastných kyselin z obohacených vajec na hladinu plazmového cholesterolu, mnoství eleza
v plazmì se ale rovnì zvýilo. Na základì výsledkù byly konstatovány nezpochybnitelné výhody vajeèných loutkù pro výivu
kojencù, vèetnì praktiènosti a chutnosti stravy, jejich konzumací dochází ke zvyování mnoství eleza a DHA (v pøípadì vajec
obohacených n-3 mastnými kyselinami) v plazmì bez jakýchkoliv
negativních vlivù na hladinu cholesterolu. Dalí výzkumy v této
oblasti budou vìnovány urèení fyziologických pøínosù zvyování
DHA u dìtí v pozdìjím vìku.
A m . J . C l i n . N u t r. , 7 5 , 2 0 0 2 , è . 6 , s . 1 0 8 4  1 0 9 2

Spotøeba mléka u amerických dìtí zaèíná
pomalu vzrùstat
Po d l e n e j n o v ì j  í c h v ý sledkù získaných v rámci
výzkumu amerických rodin se poprvé po esti letech zaèala zvyovat spotøeba mléka u amerických
teenagerù.

Diskuse o obohacování
potravin kyselinou
listovou pokraèují
Otázka obohacování potravin kyselinou listovou
nebo alespoò jejího dodávání formou potravinových doplòkù je stále
pøedmìtem èetných studií a diskusí.

Klikvový dus jako
alter nativa antibiotik
Klikvová áva je na nejlepí cestì stát se dalí
zbraní v boji proti bakteriím, pøedevím pak proti
tìm, které zaèínají být rezistentní vùèi antibiotikùm.

(kop)

Mláde mezi 13 a 17 lety sice stále jetì preferuje pití nealkoholických nápojù, nìkteøí z nich ale zaèínají nahrazovat tyto nápoje
mlékem. Zvýení spotøeby mléka u mladistvých jde pøedevím na
vrub ochuceného mléka, které je baleno do nápaditých, pøitalivých jednoporcových krabièek, které jsou k dispozici v prodejních automatech, prodejnách rychlého obèerstvení a na dalích
místech oblíbených schùzek mládee. Zvýení prodeje napomáhá
i úèelná propagace.
h t t p : / / w w w . f o o d n a v i g a t o r. c o m /

(kop)

Dalím dùkazem pøíznivého pùsobení kyseliny listové jsou i výsledky nejnovìjího výzkumu, které prokázaly, e pozitivní vliv
kyseliny listové na sniování hladiny homocysteinu a zlepování
endoteliální funkce mùe pokraèovat témìø rok po pøísluné terapii. Výzkum byl provádìn v hongkongské nemocnici Prince
Waleského a výsledky naznaèující, e dlouhodobé podávání kyseliny listové mùe mít pøíznivý úèinek na aterosklerotický proces
(ucpávání artérií) byly publikovány v kvìtnovém èísle èasopisu
American Journal of Medicine. Výzkumu se zúèastnilo 29 pacientù trpících hyperhomocysteinemií (zvýená hladina homocysteinu v krvi), u kterých byla zjiována koncentrace homocysteinu
a vaskulární odezvy po podávání 10 mg kyseliny listové kadý
den po dobu jednoho roku. Bylo zjitìno, e na konci roku se
hladina plazmového folátu výraznì zvýila a homocysteinu výraznì sníila v porovnání se stavem pøed zapoèetím podávání kyseliny listové.
American Journal of Medicine, 112, 2002,

s. 535539

(kop)

Pracovníci Rutgersovy univerzity v New Jersey a Michiganské
univerzity zjistili, e pravidelné pití koktejlu z klikvové ávy mùe
být ochranou proti nìkterým bakteriím zpùsobujícím infekce
moèových cest (UTI), rezistentním vùèi antibiotikùm. Výsledky
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studie byly zveøejnìny v èervnovém èísle èasopisu Journal of the
American Medical Association (JAMA). V rámci výzkumu byly zjiovány baktericidní úèinky koktejlu z klikvové ávy na bakterie
Escherichia coli, z nich nìkteré jsou rezistentní vùèi bìným
lékùm. Prevence UTI prostøednictvím klikvové ávy by mohla
omezit pouívání antibiotik, a následnì redukovat pokraèující
vývoj antibiotické rezistence. Bylo konstatováno, e u pacientù,
kteøí pili klikvovou ávu, nedochází k zachycování bakterií, a to
ani rezistentních vùèi antibiotikùm, v moèových cestách. Klikva
podporuje rychlé vyplachování problematických bakterií z moèového mìchýøe, èím se výraznì sniuje monost infekce. etøení
byly podrobeny rùzné izoláty E. coli z moèi muù a en s UTI,
které byly vpraveny do vzorkù moèi zdravých jedincù, získané
pøed, resp. po pití ca 250 ml koktejlu z klikvové ávy. U vzorkù
odebraných po vypití klikvové ávy bylo zjitìno, e ze 79 %
zabraòují uchycení antibioticky rezistentních bakterií v moèových cestách, zatímco vzorky odebrané pøed pitím adhezi vùbec
nezabránily. Vcelku zabránil klikvový koktejl zachycení 80 % vech
bakterií. Výsledky rovnì prokázaly, e pøíznivý úèinek klikvového koktejlu nastupuje ji po dvou hodinách po vypití a mùe v moèi
pøetrvávat a 10 hodin. Pití klikvového koktejlu dvakrát dennì,
ráno a veèer, je tudí úèinnìjí antiadhezní ochrana ne konzumace pouze jednou dennì. Vìtinou panují mylné pøedstavy, e
klikva napomáhá udrovat zdravé moèové cesty prostøednictvím
okyselování moèi. Provedený výzkum vak naznaèuje, e pøíznivý zdravotní úèinek na moèové cesty je projevem pùsobení antiahdezních schopností klikvové ávy. Výzkumníci se domnívají,
e uchycování nìkterých bakterií E. coli a vzniku infekcí v moèových cestách zabraòují proantokyanidiny nebo kondenzované
taniny obsaené v klikvì. Národní institut zdraví pøi Národním
centru komplementární a alternativní medicíny nedávno schválil podporu dalího výzkumu úlohy klikvy, a to pøedevím z hlediska prevence UTI a jako alternativy antibiotik v léèbì UTI. V roce
1998 bylo na výzkum antimikrobiální rezistence vynaloeno zhruba 13,8 mil. USD, co svìdèí o tom, jak velká pozornost se rezistentním bakteriím vìnuje.
h t t p : / / u r. r u t g e r s . e d u / m e d r e l /

Strava s vysokým
obsahem sacharidù je
zdravìjí ne se traduje
Ameriètí výzkumníci dospìli k názoru, e v rozporu
s tvrzeními módních diet,
které prosazují minimalizování pøíjmu sacharidù ve
prospìch proteinù a tukù,
pøijímají lidé, kteøí konzumují v denní stravì znaèné
mnoství sacharidù evidentnì ménì energie a jsou
ménì obézní ne ti, kteøí
jedí pokrmy s vysokým obsahem proteinu a tuku.

(kop)

Výzkum, zaloený na analýze údajù o pøíjmu sacharidù, získaných
v rámci etøení Amerického ministerstva zemìdìlství v letech
19941996 a zamìøeného na individuální pøíjem potravy ukázal,
e úèastníci, jejich strava byla bohatá na sacharidy nejene konzumovali dennì o 200300 kcal (8371 256 kJ) ménì, ale jejich
dieta byla souèasnì bohatí na iviny. Pro úèely výzkumu byl soubor úèastníkù èítající 10 014 osob rozdìlen do ètyø skupin podle
mnoství sacharidù v pøijímané stravì, pøièem skupina s nejvyím obsahem sacharidù získávala 55 % a více energie ze sacharidù, zatímco skupina s nejniím pøíjmem dostávala formou
sacharidù maximálnì 30 % energie. Bylo prokázáno, e úèastníci, kteøí dostávali vysokosacharidickou stravu mnohem èastìji
splòovali doporuèení vládních Smìrnic pro stravování Amerièanù, a to jak pro celkový tuk (ne více ne 30 % denního pøíjmu
energie), tak pro saturované tuky (ne více ne 10 %). Strava vysokosacharidické skupiny obsahovala vìtí mnoství ovoce
a vlákniny, a konzumenti si vybírali nízkotuèné formy mléka, masa,
drùbee a rybích produktù. U této skupiny byl rovnì nií index
tìlesné hmotnosti (BMI), indikující mnoství tuku v tìle. Výsledky výzkumu byly publikovány v èervnovém èísle èasopisu Journal of the American College of Nutrition.
h t t p : / / w w w . a m - c o l l - n u t r. o r g /

(kop)



Maso s pøídavkem sóji
sniuje cholesterol
Výzkumný tým pracovníkù
fakulty potravináøské vìdy
a výivy Státní univerzity
v Iowì nedávno zjistil, e
suplementace
potravin
rychlého obèerstvení (fast
food) vitaminy s antioxidaèní aktivitou mùe minimalizovat potenciální
riziko vysokoeneregtické
stravy.

Jakost
potravin
Biomarker y sytosti
V souèasné dobì neexistují
ádné validované biomarkery sytosti. Informace
o nasycení a sytosti se získávají pouze pomocí subjektivního
sebepozorování,
mìøením intervalù mezi
spontánními
poadavky
stravy (sytosti) nebo mìøením pøíjmu energie ze stravy (nasycení).

Dalím cíleným etøením bylo prokázáno, e pøídavek sójových
fytosterolù k libovému mletému hovìzímu masu má významný vliv
na sniování hladiny cholesterolu. Výzkumu, který trval ètyøi týdny se zúèastnilo 34 muù se zvýenou hladinou cholesterolu.
Náhodnì vybraná skupinka muù dostávala rozemleté libové hovìzí maso (15 % tuku), zbývající mui konzumovali mleté hovìzí
s 2,7 g fytosterolù. U skupiny, která dostávala hovìzí s fytosteroly
bylo konstatováno významné sníení obsahu celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a dalích sérových lipidù, z èeho lze usuzovat, e fortifikované rozemleté libové hovìzí maso je zdravìjí,
nízkotuènou alternativou jiných, v souèasné dobì dostupných
potravin suplementovaných fytosterolem. V porovnání s kontrolní skupinou se hladina celkového cholesterolu u testované
skupiny sníila o 9,3 %, hladiny LDL-cholesterolu poklesla
o 14,6 %. Pomìr celkového cholesterolu k HDL-cholesterolu se
bìhem sledovaných ètyø týdnù sníil o 9,1 %. Fytosterolový extrakt ze sójových bobù, pouitý k obohacení libového mletého
hovìzího masa byl velmi podobný extraktu pouívanému k fortifikování v souèasné dobì prodávaných margarínových pomazánek. Pøedchozí výzkumy stravy obsahující margaríny obohacené
sójovým fytosterolem vykazovaly obdobné sníení sérových lipidù jako poslednì provádìné výzkumy. Ovem jestlie se margarínové pomazánky pouijí zpùsobem uplatnìným pøi výzkumu,
dodají organismu dennì navíc 1217 g tuku, který není ádným
nutrièním pøínosem. Autoøi zdùrazòují, e mleté hovìzí maso je
hlavním zdrojem proteinu pro mladé dospìlé mue a je dùleitým
zdrojem vitaminu B12, niacinu a zinku. Fortifikování mletého hovìzího masa fytosteroly mùe být nenásilným a úèinným zpùsobem vyøeení problému obezity bez nutných a zásadních zmìn ve
stravování. Výsledky výzkumu jsou publikovány v èervencovém
èísle èasopisu American Journal of Clinical Nutrition.
h t t p : / / w w w. a j c n . o r g /
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V TNO (nizozemský výzkumný ústav pro výivu a potraviny) proto
zahájili velký výzkumný program zamìøený na vývoj metod a technik pro mìøení biomarkerù, které umoní porozumìt vlivùm potravin a sloek potravin na nasycení a sytost a které mohou slouit
jako standard pro prùmysl. Sytost a nasycení ovlivòují:
1. smyslové vjemy, napø. vùnì a chu,
2. procesy zprostøedkované trávicím traktem (tj. naplòování aludku a trávení [napø. CCK]),
3. metabolické zpracování potravin (insulin a leptin),
4. vnímání stavu hladovìní,
5. signály poznání, napø. urèitý èas dne a sociální pomìry.
U zvíøat se zdá, e sytost urèují hlavnì fyziologické signály, avak
u lidí takovéto signály tvoøí pouze polovinu celkového dojmu. Bylo
by proto dobré ovlivnit nìkteré nebo vechny výe uvedené sloky
procesù, aby se dosáhlo maximálního nasycení. Pro kadý z tìchto
procesù je proto zapotøebí mít k dispozici specifické biomarkery.
Výzkumný program probíhající v TNO pod názvem Biomarkery
sytosti se zamìøuje na periferní biomarkery (parametry krve,
stravou indukovaný vznik tepla), centrální biomarkery (f-MRI
zobrazení mozku), psychomotorické biomarkery, smyslovì-specifickou sytost a vznikající sloky v potravinách. Na tomto programu spolupracují rùzná pracovitì TNO, a to:
 TNO, výiva a výzkum potravin,
 TNO, prevence a zdraví,



 TNO, lidské zdroje a dále
 univerzita ve Wageningenu a Utrechtu.

Jakost
potravin

Sloky potravin
Na základì výzkumu provedeného v 90. letech zamìøeného na
syticí úèinek rùzných potravin a jejich vlastnosti se pøedpokládá,
e syticí úèinnost makronutrientù vztaená na 1 kJ se sniuje
v poøadí: bílkoviny>sacharidy>tuky>alkohol. Vláknina pravdìpodobnì sytost zvyuje. Obecnì platí, e potraviny s nízkou
energetickou hustotou mají vìtí vliv na nasycování na jednotku energie ne potraviny s vyí energetickou hustotou. V posledních letech se zvýená pozornost vìnuje syticí úèinnosti
specifiètìjích frakcí potravin. Program TNO se zamìøuje na
exopolysacharidy a bílkoviny.
Biomarkery v krvi
Nedávno vyvinuté techniky a nové poznatky získané o regulaci
parametrù krve, o nich se ví, e se podílejí na signalizaci sytosti,
napø. cholecystokinin, glukóza, insulin, leptin, GLP-1 a jiné,
umoòují mìøit fyziologické parametry související s nasycením
a sytostí. Kromì tìchto klasických parametrù budou pouity
nové techniky k nalezení biomarkerù sytosti. Nukleární magnetická rezonanèní spektroskopie (NMR) ve spojení s rozliením
charakteristických rysù je slibnou technikou pro identifikaci
potenciálních biomarkerù v krvi a moèi. Pomocí technik NMR lze
simultánnì stanovit iroký okruh slouèenin s rùznými fyzikálnì-chemickými vlastnostmi. Ke zkoumání charakteristických rysù
v NMR údajích se bude pouívat sofistikovaný statistický software.
Z tìchto charakteristických rysù se urèí potenciální biomarkery.
Frakcionací vzorkù a následnou NMR, kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektroskopií frakcí se objasní struktura
biomarkerù. K dalím slibným technikám pro identifikaci biomarkerù sytosti patøí: proteomika, metabolomika a transkriptomika.
Centrální biomarkery

Výrobky na bázi
vlákniny z kvasinek
Pøípravek na sniování cholesterolu Fibercel ® je vláknina na bázi β -1,3 glukanu
v mikrosferické
formì.
Získává se z pekaøských
nebo pivovarských kvasinek
(Saccharomyces cerevisiae)
jako zbytek po extrakci bunìèného obsahu a neglukanového podílu bunìèných
stìn. Koneèný výrobek je
ve formì svìtlého práku,
který se dobøe smìuje
s øadou rùzných potravin.

Dosud je málo poznatkù o tom, jak mozek u lidí pøispívá s regulaci
pøíjmu potravin. Po jídle si lidský mozek uvìdomuje biochemickou zmìnu a následnì signalizuje nasycení, avak kdy k tomuto
dochází, není pøesnì známo. Pokud jde o biomarkery sytosti
a nasycení, existuje v souèasné dobì øada studií vyuívajících techniky PET-scan a f-MRI (funkèní magnetické rezonanèní zobrazování). Tyto studie identifikovaly v mozku rùzné regiony, které
dokáí rozliovat mezi stavem extrémního hladu a stavem nasycení. Jiné studie pøedpokládají, e mozek odpovídá na pokrm
u obézních osob odlinì ne u neobézních jedincù.
Program v TNO se nejprve zamìøí na vývoj metody a zpracování
dat. Speciální pozornost se bude vìnovat administraci podnìtu.
V závìru projektu TNO se budou na lidských dobrovolnících studovat specifické sloky potravin, s cílem zjistit jejich schopnost
sytit, a to jak za pomoci subjektivních reakcí, tak i centrálních
a periferních reakcí.
Leads in Life Science, 4, 2002, è. 14, s. 910

(kv)

Fibercel ® sniuje celkový a LDL-cholesterol (kodlivý) a souèasnì zvyuje HDL-cholesterol (prospìný). Ve srovnání s ovsem má
Fibercel® vyí obsah β-glukanù (5070 % oproti 810 %), a proto k dosaení stejného pozitivního úèinku je zapotøebí zkonzumovat mení mnoství vlákniny, co nepøináí gastrointestinální
obtíe spojované s konzumací vlákniny z jiných zdrojù.

!
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Více informací o β-glukanech ovsa a kvasinek, jejich porovnání
z hlediska obsahu ve výchozí surovinì a z hlediska fyziologických
úèinkù, lze získat na adrese:
http://www.medical-foods.com/docs/beta.doc
Medical Foods Inc. (MFI), výrobce funkèní pøísady Fibercel ®,
vyvinul tøi zpùsoby jejího pouití:
1. ve formì dietetického suplementu (Fibercel® se pouije samostatnì),
2. do potravin a nápojù vyvinutých MFI (výrobky chránìné patentem) a
3. do konvenèních potravin a nápojù vyrábìných jinými výrobci.
Výrobky vyvinuté firmou MFI ve formì snackových tyèinek
a nápojù jsou urèeny k:
 ochranì kardiovaskulárního systému,
 podpoøe zdraví en (prevence osteoporózy),
 podpoøe zdraví muù (prevence rakoviny prostaty) a
 ochranì pøed diabetem typu 2 (prevence hyperlipidemie).
w w w. m e d i c a l - f o o d s . c o m

Rozpor uplné enterokok y
Závìr mezinárodního symposia Enterokoky v potravinách  funkèní a bezpeènostní aspekty, které
se konalo ve Spolkovém
institutu pro zdravotní
ochranu spotøebitele a veterinární medicínu (BgVV)
v SRN, vyznìl v tom smyslu, e kmeny enterokokù,
které se pouívají v potravináøství jako probiotika,
musí být jednoznaènì charakterizovány a musí být
zdravotnì nezávadné.

Enterokoky patøí k bakteriím mléèného kvaení a vyskytují se
v mnoha variantách v prostøedí, u zvíøat, u lidí i v tradièních
potravinách, jako jsou sýry nebo fermentované uzeniny. Necílené
zatíení enterokoky je povaováno za znak patných hygienických
podmínek bìhem zpracování. Souèasnì ale enterokoky mají významnou funkci v procesech fermentace a zrání a pøispívají k zvlátní
ádoucí chuti takových potravin, jako jsou buvolí Mozarella, Camembert, kozí sýry a rùzné druhy øeckých sýrù. V projektu Evropské
komise byly pøíznivé i nepøíznivé vlastnosti tìchto bakterií zkoumány a na symposiu byly diskutovány výsledky.
Dosud je známo asi 25 rùzných kmenù, z nich nejvýznamnìjí
jsou E. faecium a E. faecialis, které hrají významnou roli jako
sloka zdravé støevní mikroflóry èlovìka. Pøedevím E. faecium
má zvlátní postavení v probiotických potravinách. Probiotika
pøíznivì ovlivòují trávicí systém lidí i zvíøat a ve veterinární medicínì mají za cíl sníit pouívání antibiotik. Na druhé stranì je
známo, e nìkteré kmeny E. faecialis, mohou u osob s oslabenou
imunitou vyvolávat infekce. Poèet infekcí, na nich se tyto bakterie podílejí, vzrostl. Zatím vak takové infekce byly pozorovány jen
v nemocnicích, a nikoli jako následek konzumace probiotických
potravin. Zvlátním problémem je, e se u zvíøat i u lidí pomnoují kmeny enterokokù, které jsou rezistentní vùèi terapeuticky
významným antibiotikùm a tato rezistence by se mohla pøenést i na
dalí kmeny, a to nejen enterokokù. Zatím není známo, zda tato
rezistence nebyla vyvolána právì samotným pouíváním antibiotik
u zvíøat i u lidí. Tato rezistence znamená znaèné riziko, a proto musí
být vìnována co nejvìtí pozornost enterokokùm pouívaným jako
probiotika nebo jako pøísada pro fermentaci.
Dtsch. Molkerei Ztg., 123, 2002, è. 13, s. 40

Kvalita a cena ovèího
a kozího mléka v Evropì
Výroba ovèího a kozího
mléka je v rámci EU koncentrovaná v Øecku, panìlsku, Francii a Itálii,
a tam je soustøedìna do
urèitých produkèních zón.

(kv)

(sk)

Mléko se vìtinou pouívá k výrobì sýrù, i kdy velké mnoství
ovèího a kozího mléka se konzumuje pøímo, hlavnì ve Francii
a Itálii, zatímco v Øecku a panìlsku se èasto míchá s kravským
a nevyuívá se speciálnì. V tìchto ètyøech zemích se roènì vyrobí kolem 550 000 t ovèích a kozích sýrù. Vìtinou se vyrábìjí
prùmyslovì, v Øecku velmi èasto u chovatelù (35 %).
Kvalita sýrù zásadnì závisí na kvalitì mléka, a proto se systematicky provádí kontrola v laboratoøích. Systematická kontrola vak

"
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Rizika
z potravin
Zákaz prodeje
bylinného pøípravku
kava kava
Nìmecké
ministerstvo
zdravotnictví se pøipojilo
k ostatním evropským zemím, vèetnì Francie a výcarska, a s okamitou platností zakázalo prodej bylinného léèivého pøípravku kava kava, poté, co bylo
poukázáno na jeho kodlivé pùsobení na játra.

chybí v Øecku. Mikrobiologická jakost je vak z hygienicko-zdravotního i technologického hlediska i v uvedených zemích EU velmi problematická. Dalím problémem je existence inhibièních
látek, které brzdí fermentaèní procesy a mohou znamenat zdravotní riziko pro spotøebitele.
Systém plateb za mléko na základì jakosti je i v zemích EU velmi
rozdílný. Obvykle se bere v úvahu obsah tuku, bílkovin nebo tzv.
vyuitelné suiny (tuky a bílkoviny) a v poslední dobì také mikrobiologická jakost. Ve Francii se u ovèího mléka uplatòuje regionální princip, zatímco u kozího mléka je to regulováno státem,
pøièem za kritéria pro proplácení se povaují obsah tuku, bílkovin, celkový poèet mikroorganismù, nìkdy somatické buòky, stupeò lipolýzy mléèného tuku a pøítomnost listerií. Pro hodnocení
ovèího mléka se doporuèuje vyuitelná suina, celkový poèet bakterií, poèet sporotvorných bakterií, somatické buòky a pøítomnost listerií. Cena kozího mléka se stanovuje na základì ceny za
1 g bílkovin resp. tuku a odeèítají se sráky za kadých 100 000
bakterií nad normovanou hranici, ale u ostatních parametrù se
zpùsob oceòování stále diskutuje.
Pùvodní èlánek uvádí tabulky s prùmìrnými cenami ovèího
a kozího mléka v zemích EU v r. 1998. V Itálii byla v r. 1999
prùmìrná cena ovèího mléka 1 170 ITL/l a kozího 850 ITL/l.
Mliekarstvo, 33, 2002, è. 1, s. 3841

(sk)

Federální Institut pro léky a lékaøská zaøízení (BfArM) citoval více
ne 40 pøípadù tìkého pokození jater spojovaných s pouíváním pøípravku kava kava (Piper methysticum). Nìkteøí odborníci ovem tyto informace odmítají s tím, e ve vìtinì pøípadù
nebyla souvislost pøesvìdèivì prokázána. Kava kava se bìnì
pouívá jako sedativum, k uvolòování svalového napìtí nebo jako
diuretikum. BfArM ale tvrdí, e má dùkazy o tom, e tato bylina
mùe rovnì zpùsobovat selhání jater, a e tøi ze zmiòovaných
ètyøiceti pøípadù byly smrtelné a u dalích esti bylo nutné provést kompletní transplantaci jater. Na druhé stranì ale pøiznává,
e poté, co pacienti pøestanou bylinný lék uívat dojde ve vìtinì
pøípadù k obnovení normální èinnosti jater. Prodej preparátu
kava kava v malých mnostvích jako homeopatický lék bude
i nadále pøíslunými úøady povolen, ve vech dalích pøípadech
ale musí být prodej s okamitou platností ukonèen. Zákaz prodeje kava kava v Nìmecku není nikterak neoèekávaný, protoe ji
koncem minulého roku BfArM vydal prohláení o pøedbìném
zákazu prodeje kava kava s výjimkou velmi malých mnoství.
Rozhodnutí vyvolalo znaènou nevoli Nìmecké spoleènosti výrobcù lékù (BAH), reprezentující více ne 50 spoleèností produkujících výrobky kava kava, která se snaila odsunout termín uvedení
zákazu v platnost na co nejpozdìjí dobu. Výrobci se domnívali,
e se jim podaøí docílit toho, e pøípravky kava kava budou k dostání pouze na lékaøský pøedpis, èím by se usnadnila kontrola
jeho pouívání a pøípravek by nemusel být zcela staen z prodeje.
Tento návrh byl podporován i skupinou ministerských poradcù,
ovem BfArM, který má v záleitostech tohoto typu poslední
slovo, rozhodl, e z hlediska bezpeènosti je jediným øeením úplný
zákaz prodeje tìchto bylinných produktù. Na moné nebezpeèí
uívání pøípravkù kava kava upozoròoval ji pøed èasem rovnì
americký Úøad pro kontrolu potravin a léèiv (FDA), ovem
vzhledem k tomu, e negativní pùsobení kava kava na játra nebylo
dosud nezvratnì prokázáno, nebyl vydán ani zákaz jeho prodeje.
h t t p : / / w w w. k v n b . d e / n e u /
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Kanaïané var ují pøed
bylinnými produkty
BotanicaLab
Federální
ministerstvo
zdravotnictví Health Canada zaøadilo do seznamu
nebezpeèných
výrobkù
sedm bylinných produktù
americké spoleènosti BotanicLab.

Rizika
z potravin

Spoleènost má v souèasné dobì ji problémy se svým potravinovým doplòkem PC-SPES, který byl staen z prodeje poté, co bylo
jitìno, e obsahuje stopy warfarinu, co je lék na øedìní krve,
pøísnì vázaný na lékaøský pøedpis. BotanicLab se nyní snaí prokázat, e látky zjitìné americkými úøady jsou pøírodní produkty,
pouze podobné warfarinu. Sedm bylinných výrobkù, pøed kterými Health Canada varuje jsou: Arthrin, Osporo, Poena, Neutralis,
Oa Plus, Ra Spes a Hepastat. Vechny preparáty údajnì rovnì
obsahují nedeklarovaná léèiva, urèená k prodeji pouze na recept.
Jedná se o tyto léky  indomethacin, nesteroidní protizánìtlivý
prostøedek, pouívaný k odstraòování bolesti, který je známý
interakcemi s jinými léky, diethylstilbestrol (DES), nesteroidní
estrogen, povaovaný za humánní karcinogen, a alprazolam, lék
proti úzkosti, který zvyuje úèinky alkoholu a sedativ a mùe být
návykový. Podle zjitìní Health Canada obsahuje suplement Arthrin, který má zlepovat pohyblivost kloubù, nedeklarovaný indomethacin, DES a alprazolam, zatímco Ospro, suplement údajnì
posilující kosti, obsahuje nedeklarovaný indomethacin a DES.
Suplement Poena, oznaèovaný jako prostøedek k uvolòování svalového napìtí a podporujícího tkánì, obsahuje indomethacin, stejnì jako Neutralis, suplement k posilování imunitního systému.
OA Plus, který má mírnit bolesti kloubù a lach, obsahuje nedeklarovaný indomethacin a alprazolam, stejnì jako RA Spes urèený ke zvyování flexibility. V posledním suplementu  Hepastatu,
urèenému k detoxikaci jater, byl zjitìn indomethacin. Podle zjitìní Health Canada se tyto suplementy prodávaly prostøednictvím potovních zásilek, objednávkami po telefonu, pøes internet
a rovnì byly distribuovány zdravotním personálem a dealery.
Health Canada doporuèuje vem, kteøí si tyto potravinové doplòky zakoupili, aby je pøestali uívat, a jejich eventuální aplikaci
konzultovali se svým odborným lékaøem.
h t t p : / / w w w. h c . s c . g c . c a /

Nedeklarované siøièitany
v konzer vovaných
(suených) mer uòkách
Kanadská potravináøská
inspekce (AFIA) varuje
spotøebitele trpící alergií
na sulfity (siøièitany) pøed
konzumací suených (konzervovaných) merunìk obchodní znaèky Qalala.

Tyto výrobky mohou obsahovat siøièitany, které nejsou na obalu/
etiketì deklarovány. Znaèkové meruòky Qalala pocházejí z Thajska
a prodávají se v 80g balíècích s oznaèením UPC 0 48619 96623 2.
Nezávisle na sdìlení AFIA spoleènost Alberta Ltd., Edmonton
(známá rovnì jako Master Trading Co.) ji stahuje inkriminované meruòky z trhu. Konzumace takto opracovaných merunìk
mùe u osob s alergií na sulfity vyvolat ivotu nebezpeèné reakce. Prozatím vak nebyla ádná onemocnìní spojená s konzumací zmiòovaných merunìk hláena. CFIA situaci na trhu
s meruòkami prùbìnì monitoruje.
h t t p : / / w w w. i n s p e c t i o n . g c . c a

Bylinný pøípravek
staen z trhu
Vzhledem ke zjitìnému
výraznì zvýenému obsahu olova byl koncem èervna letoního roku v USA
staen z prodeje bylinný
léèivý pøípravek urèený
ke zmiròování alergických reakcí.

(kop)

(kop)

Suplement s oznaèením Nettle, vyrábìný spoleèností Natures Way
Products, se prodává v lahvièkách, které obsahují 100 kapslí. Preparát byl distribuován do obchodù se zdravou výivou po celé
Americe v dobì od øíjna do kvìtna. Zákaz prodeje se týká partií
131 237, 131 238, 140 738 a 215 229. Zvýená hladina olova byla
zjitìna pøi namátkové kontrole provádìné kalifornskými úøady.
Konzumace zvýeného mnoství olova mùe zpùsobovat váná
pokození centrálního nervového systému, obzvlátì citlivé na
olovo jsou dìti. Bylo zjitìno, e kontaminace pochází z jedné
partie suroviny pouité k výrobì inkriminovaných arí suplementu. Spoleènost Natures Way nyní vyetøuje, jak mohlo ke
kontaminaci suroviny olovem dojít.
h t t p : / / w w w. n a t u r e s w a y. c o m /

(kop)

$

Kontaminace olovem
se stává stále vìtím
problémem
Pouze nìkolik týdnù poté,
co byl staen kvùli zvýenému obsahu olova z prodeje bylinný léèivý pøípravek spoleènosti Natures
Way, upozoròuje americká
nezávislá organizace pro
zkouení a kontrolu zdravotní nezávadnosti potravin ConsumerLab na skuteènost, e kontaminováno
olovem mùe být rovnì
více ne 10 % minerálních
suplementù.

Rizika
z potravin

Po dobu devíti mìsícù hodnotila ConsumerLab 56 suplementù
obsahujících elezo, hoøèík nebo draslík a zjistila, e 510 %
z tìchto preparátù bylo kontaminováno olovem. Vzhledem k tomu,
e tìchto minerálních suplementù se kadoroènì prodá v USA
více ne 11 mil. lahvièek, mùe se jednat o závaný problém.
Na druhé stranì ale lze, podle názoru pracovníkù ConsumerLab,
tomuto jevu pomìrnì snadno zamezit peèlivou kontrolou pøi výrobì. Kontaminace minerálních suplementù olovem je dlouhotrvajícím problémem. Pøed dvìma lety pøi kontrole vápníkových
suplementù sice nebyla kontaminace olovem zjitìna ani u jednoho preparátu, ovem pøi následujících kontrolách byla kontaminace olovem zjitìna u suplementù draslíku, hoøèíku a eleza.
Pøi poslední kontrole draslíkových suplementù nalezla spoleènost ConsumerLab zvýené mnoství olova v jednom z osmnácti
sledovaných vzorkù. Rizikovou slokou se zvýeným obsahem olova byl v tomto pøípadì chlorid draselný. Pokud by se inkriminovaný suplement pouil ke zmírnìní deficitu draslíku, dodávalo by
se s denní dávkou tohoto kontaminovaného preparátu zhruba
10 a 20 µg olova, pøièem prùmìrná celková denní expozice olova v USA je nií ne 5 µg za den. ádný z dalích produktù neobsahoval více ne 0,1 µg olova v tabletì. Olovo je nebezpeèné
zejména pro tìhotné a kojící eny, kojence a batolata, u nich by
spotøeba olova nemìla pøekroèit 6 ìg denne. Olovo mùe pøecházet od matky k dítìti a ji ve velmi nízkých koncentracích mùe
negativnì ovlivòovat jeho neuro-behaviorální vývoj a kognitivní
funkce. U dospìlých mùe zvýený obsah olova zpùsobovat zvýení tlaku, anemii a negativnì ovlivòovat nervový a reprodukèní
systém. V pøedchozích etøeních zjistila ConsumerLab zvýené
mnoství olova v jednom z devatenácti suplementù eleza, resp.
v jednom z devatenácti suplementù hoøèíku. Dalím problémem
nìkterých minerálních suplementù je pøíli vysoký, resp. pøíli
nízký obsah vlastní minerální látky. Soupis vech testovaných
produktù je mono získat na adrese: http:/ www.consumerlab.com/
h t t p : / / w w w. c o n s u m e r l a b . c o m /

Konzumace r yb
a neplodnost
Neplodnost postihuje asi
jednu osobu z esti. Vìdci
z univerzity v Hongkongu
se domnívají, e vysoký
obsah mìdi v potravinách
moøského
pùvodu
je
pravdìpodobnì
jedním
z faktorù, které vedou
k neplodnosti muù i en.

Enterohemoragické
Escherichia coli (EHEC)
EHEC pøedstavují obecnì
jeden z nejvìtích mikrobiologických problémù,
které se týkají potravináøského prùmyslu, od pohromy zpùsobené botulismem
pøed asi 80 lety.

(kop)

Ve skupinì 157 neplodných osob byl zjitìn vyí obsah mìdi
v krvi u 35 % muù a 23 % en.
Témìø vechny ryby obsahují mìï, která se do moøských vod
dostává z prùmyslové èinnosti. Vìtí, dlouhoijící ryby, napø. raloci, akumulují vyí mnoství mìdi, a mají tak vìtí vliv na osoby, které je pravidelnì konzumují. Program Spojených národù
pro zlepení ivotního prostøedí (United Nations Environment
Program, UNEP) poaduje sníení prùmyslového pouívání mìdi.
Sníit konzumaci ryb se nezdá být vhodné, nebo ryby jsou zdrojem prospìných n-3 mastných kyselin a selenu.
w w w . f o o d n a v i g a t o r. c o m / n e w s /

(kv)

EHEC jsou nebezpeèné bakterie, nebo:





jsou u lidí vysoce infekèní,
k vyvolání infekce staèí velmi nízká dávka,
zpùsobují váné akutní onemocnìní,
onemocnìní má váné dlouhodobé následky, zvlátì selhání
ledvin,
 pøirozenì se vyskytují u dobytka (i jiných zvíøat), a proto
i v pùdì,
 u infikovaného dobytka nejsou klinicky patrné,
 vyskytují se globálnì.

%

Rizika
z potravin

Analýzy
a pøístroje
Stanovení sójových izoflavonù v potravinách metodou kapilární zónové
elektroforézy (CZE)
Kapilární zónová elektroforéza (CZE) je úèinná analytická technika, zaloená
na elektroforetické separaci
látek v tenkých kapilárách.

Enzymová kvantifikace
ß-D-glukanu ve sladu
a jeèmeni
Jednoduchá kvantitativní
metoda stanovení (1-3),(1-4)ß-D-glukanu v jeèné mouce
a sladu je zaloena na pøímé
analýze ß-glukanu v mouèné, resp. sladové suspenzi.

Problém, který EHEC v souèasné dobì zpùsobují potravináøskému prùmyslu, je daleko vìtí ne byl problém zpùsobený pøed
lety botulismem. Úèinné postupy opracování v potravináøských
provozech dokáí regulovat jak Clostridium botulinum, tak EHEC.
Daleko vìtím problémem je vak pøítomnost EHEC na èerstvé
zemìdìlské produkci urèené ke konzumaci za syrova. Nìkolik
spor C. botulinum na èerstvých zemìdìlských produktech není
pro spotøebitele nebezpeèné, zatímco nìkolik bunìk EHEC mùe
zpùsobit váné onemocnìní, zvlátì u dìtí.
Reálný problém, který EHEC zpùsobují, nelze tak øeit jednodue na závodì vyrábìjícím potraviny, ve stravovacím zaøízení nebo
doma. Musí se øeit na farmách, kde se produkují potravináøské
suroviny. Chování EHEC v prostøedí není dosud zcela objasnìno, a proto jejich kontrola musí být pravdìpodobnì mnohem komplexnìjí, ne je kontrola C. botulinum v potravinovém øetìzci.
Mnoho nejasností se vyskytlo kolem názvosloví enterohemoragických E. coli. Kmeny E. coli, které produkují silné cytotoxiny,
byly prvnì zmínìny v r. 1977. Byly popsány jako verotoxin-produkující E. coli (VTEC), nebo cytotoxiny jsou aktivní v tkáòové
kultuøe na vero buòky. Následnì se zjistilo, e jsou tyto toxiny
podobné Shiga toxinùm, a tak se tyto organismy staly známými
jako E. coli produkující toxiny podobné Shiga toxinùm (STEC).
STEC obsahují podskupiny E. coli s mnoha rùznými vlastnostmi
a faktory virulence. Jednu podskupinu STEC tvoøí EHEC. Organismy v této podskupinì se dávají do souvislosti s øadou problémù, napø. vodovým prùjmem, krvavým prùjmem (hemoragická
kolitida) a hemolytickým uremickým syndromem (HUS). Obecnì
platí, e vechny EHEC jsou STEC, avak ne vechny STEC jsou
EHEC. Hlavní patogenní EHEC na svìtì je E. coli O 157:H7.
Poznámka:
ILSI Europe vydal v r. 2001 publikaci na téma: Pøístup ke kontrole enterohemoragických Escherichia coli (EHEC). Uvedenou
publikaci o rozsahu 40 stran lze získat na internetových stránkách ILSI Europe nebo je k dispozici jako separát v knihovnì
ÚZPI, Praha 2, Slezská 7.
International Journal of Food Microbiology, 78, 2002,
è. 3, s. 197216

(kv)

Rychlost analýzy, vysoká citlivost a rozliení staví tuto metodu na
atraktivní pozici pro stanovení irokého spektra slouèenin, vèetnì látek z potravináøské oblasti.
Jedním z pøíkladù aplikace CZE pro analýzu potravináøských výrobkù je urèení pøítomnosti sójových proteinù. Vhodnými indikátory sójových proteinù se ukázaly aglykony genistein, daidzein
a jejich odpovídající glykosidy, nebo jsou snadno rozpustné, získávají se z matrice extrakcí roztokem acetonitrilu, pøièem výhodou tohoto systému je nízká schopnost extrahovat tuky, které
by mohly pøi samotném mìøení negativnì pùsobit ovlivòováním
elektroosmotického toku.
Chemické Listy, 96, 2002, è. 6, s. 486497

(kv)

β-glukan se specifickým postupem depolymeruje pomocí nejèistí (1-3),(1,4)-ß-D-glukanázy (lichenázy) z Bacillus subtilis na oligosacharidy s polymeraèním stupnìm tri-, tetra- a vyím. Tyto
oligosacharidy se potom pøesnì definovaným postupem kvantitativnì hydrolyzují na glukózu za pouití purifikované ß-D-glukosidázy. Glukóza se poté opìt specifickým postupem stanoví za

&

Analýzy
a pøístroje

pomoci glukózaoxidázo/peroxidázového èinidla. Vzhledem k tomu,
e jeèná mouka obsahuje glukózu pouze v nepatrných mnostvích,
a maltosacharidy stanovení neruí, není tøeba sacharidy s nízkým stupnìm polymerace odstraòovat. U kadého vzorku se provede pøedbìné stanovení umoòující pøímé mìøení ß-glukanu
ve vzorcích sladu. α-amyláza stanovení neruí. Metoda je vhodná
pro rutinní analýzy ß-glukanu ve vzorcích jeèmene, získaných
v rámci lechtitelských programù. Za jeden den mùe jeden pracovník analyzovat 50 vzorkù. Prùmìrná chyba stanovení je 0,1
pro jeènou mouku obsahující 3,8, resp. 4,6 % hmotn. ß-glukanu.
Úvod
Minoritní, ale velmi dùleitou slokou zrna jeèmene je (1-3),
(1-4)- ß-D-glukan, nacházející se v bunìèných stìnách. Tento
ß-glukan je jedním z rozhodujících faktorù pro prùmyslové vyuívání jeèmene. Tvoøí vysoce viskózní roztoky, co je pivovarském
prùmyslu zdrojem problémù, které se projevují sniováním filtraèní rychlosti, tvorbou zákalù u piva a i eventuálním sníením
úèinnosti extrakce. Jeèná mouka s prùmìrným obsahem 34 %
(1-3),(1-4)-ß-D-glukanu nepùsobí pøi vaøení piva ádné obtíe,
ovem pøi hodnotách nad 4 % tato komponenta vyvolává znaèné
problémy, zejména pouívá-li se jako adjuvans. Glukany mají rovnì antinutrièní vlastnosti, které se projevují pøedevím v krmivech pro drùbe, kde jejich gumovitost a nestravitelnost
negativnì ovlivòuje celkový pøíjem potravy. lechtitelské programy pro jeèmen jsou proto zamìøeny na identifikaci a vytvoøení
nových odrùd se sníenou hladinou glukanu. V souvislosti s tím
vyvstává potøeba rychlé a vysoce specifické metody stanovení
(1-3),(1-4)-ß-D-glukanu v jeèmeni, která by umoòovala analyzovat velký poèet vzorkù, získávaných v prùbìhu lechtitelských programù. Vzhledem k tomu, e obsah glukanu se pohybuje v mezích
od dvou do deseti procent a jeèná mouka je bohatá jetì na dalí
sacharidy obsahující glukózu, jako jsou maltosacharidy, sacharóza, krob a celulóza, je evidentní, e poadovaná metoda musí
být vysoce specifická a spolehlivá. V souèasné dobì je jednou
z metod, která nejlépe splòuje tyto poadavky, metoda Andersona et al, která pouívá k depolymeraci glukanu specifickou endo(1-3),(1-4)-ß-D-glukanázu (lichenázu) (EC 3.2.1.73), získané
oligomery rozpustné v 80% etanolu se hydrolyzují a uvolnìná
glukóza se kvantifikuje pomocí glukózaoxidázo/peroxidázového
èinidla. Poslední modifikace této metody zahrnuje stanovení uvolnìných oligosacharidù s pouitím metody redukujících cukrù.
Tento postup je mnohem rychlejí, ovem na úkor pøesnosti
a spolehlivosti v dùsledku nutnosti pouít polysacharidový standard (namísto glukózy) a ke stanovení glukózy pouít metodu
redukujících cukrù namísto vysoce specifické a spolehlivé glukózaoxidázo/peroxidázové metody stanovení glukózy. Døívìjí enzymové metody zahrnovaly stanovení celkového rozpustného
glukanu po kyselé hydrolýze a α-glukanu po opracování glukoamylázou (EC 3.2.13), pøièem za obsah (1-3),(1-4)-ß-D-glukanu
byl povaován rozdíl mezi tìmito dvìma hodnotami. Tato metoda
je zákonitì nepøesná, protoe pracuje s odhadem malých rozdílù
mezi dvìma vysokými hodnotami. Nìkolik dalích enzymových
postupù vyuívá relativnì surové celulázové preparáty z Trichoderma reesei, které po tepelném opracování v podstatì ztrácejí
glukoamylázovou aktivitu, nebo ji vykazují pouze v minimální
míøe. Nicménì nìkteøí autoøi nalezli takovou kombinaci teplotních podmínek a pH, pøi kterých je inaktivace glukoamylázy pøijatelná. Ovem hladina dalích interferujících aktivit, zejména
invertázy, maltázy a v mení míøe i α-amylázy není adekvátnì monitorována. V poslední dobì se doporuèuje pro kvantifikaci
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Zaøízení
a technologie
Jakost polotvrdého kozího sýra z èerstvého
a chlazeného mléka
Výzkumníci øecké univerzity v Ioannina zjiovali
ovlivnìní jakosti polotvrdého sýra vyrobeného s pouitím èerstvého
nebo
chlazeného kozího mléka.

ß-glukanu v jeèmeni preparát surové cellulázy z Penicillium funiculosum. Enzym degradující celulózu je mnohem odolnìjí vùèi
zahøívání a tak je mono tepelnì labilní amyloglukosidázu
(EC 3.2.1.3) inaktivovat mnohem spolehlivìji. Uvedený enzymový preparát byl pouit, v kombinaci s rychlou solubilizací ß-glukanu kyselinou perchlorovou, ke kvantifikaci glukanu v jeèné
mouce a sladových pøípravcích. Tato metoda je významným zdokonalením døíve pouívaných postupù, ovem vzhledem k tomu,
e se pouívá surový enzymový preparát, mùe docházet, obdobnì jako u preparátù Trichiderma reesei, k problémùm s rozdílností jednotlivých arí. Nadto se pøi této metodì, stejnì jako
u postupù zaloených na pouívání celulázových preparátù Trichoderma reesei, pouívá analýza velmi malých vzorkù mouky
(1020 mg). Protoe vechny dosud známé enzymové metody,
s výjimkou modifikované metody Andersona el al a metody Ahluwalia a Ellise, jsou únavné a èasovì velmi nároèné, nelze je jako
rutinní metody pro screening obsahu (1-3),(1-4)-ß-D-glukanu
v jeèné mouce pouít. Proto bylo pro tyto úèely radìji vyvinuto
nìkolik relativnì nespecifických metod. Tyto metody obecnì mìøí
viskozitu kyselého extraktu jeèné mouky nebo jsou zaloeny na
specifické precipitaci ß-glukanu z vodných extraktù mouky solemi nebo organickým rozpoutìdlem, mìøí se jimi ovem pouze
rozpustná sloka ß-glukanu. Za nízkých extrakèních teplot je získaný podíl ß-glukanu kolísavý, za vysokých teplot se zase ale vyextrahují z mouky souèasnì i jiné komponenty, jako kupø. krob,
a velmi silnì ovlivòují stanovení. Obì metody jsou ovlivnìny
molekulární velikostí extrahovaného ß-glukanu, co je velmi závané omezení, protoe polymer se rychle depolymeruje endogenní lichenázou a celulázou (EC 3.2.1.4). Plísòové celulázy, které
jsou pøítomné v obalových vrstvách semen, jsou stále aktivní pøi
hodnotách pH niích ne 1,5. Optimální pH pro celulázu z Aspergillus niger je 4,04,5. Za nejspolehlivìjí metody kvantifikace ß-glukanu v jeèné mouce jsou veobecnì povaovány ty, které
vyuívají specifické endo-ß-D-glukanázy. Jednu z nich je dále popsaná enzymová metoda kvantifikace rozpustného, nerozpustného a celkového (1-3),(1-4)-ß-D-glukanu v jeèné muce a sladu a mouce
z jiných zrnin. Metoda vyuívá vysoce purifikovanou lichenázu
a ß-glukosidázu (EC 3.2.1.21), které specificky konvertují (1-3),
(1-4)-ß-D-glukan na glukózu, která se potom specificky stanoví
pomocí glukózaoxidázo/peroxidázovým èinidlem. Stanovení je
velmi rychlé, za den je mono analyzovat minimálnì 50 vzorkù.
h t t p : / / w w w. m e g a z y m e . c o m / i n d e x . h t m /

(kop)

Obsah tuku v mléce byl 4,55 %. Poèet psychrotrofních bakterií
v èerstvém mléce byl 8,0.10 5 , zatímco v chlazeném mléce
1,6.10 7 /ml. Pøi výrobì byly k oetøení povrchu sýra pouity
normální podmínky (20% roztok soli, 11 nebo 19krát) nebo zvýené solení (20% roztok, 22 nebo 38krát) a takto vyrobené sýry
jsou oznaèeny: NRLS (nechlazené, málo soli), NRHS (nechlazené, hodnì soli), RLS (chlazené, málo soli), RHS (chlazené, hodnì
soli). Sýr NRLS mìl dobrou senzorickou jakost, bez dìr, zatímco RLS vykazoval senzorické nedostatky. NRHS byl slaný
a ménì chutný, naproti tomu RHS mìl vysokou jakost, byl
pikantní a mìl dobøe tvarované díry. Vechny sýry vykazovaly srovnatelné hodnoty sloení, èísla kyselosti a obsahu dusíku rozpustného v kyselinì fosforwolframové a také podobné rychlosti
tìpení αS1- a β-kaseinu. Hodnoty RHS vykazují ve srovnání
s NRLS o nìco vyí obsah volných mastných kyselin a urèité
rozdíly v profilu (RP-HPLC) rozpustných peptidù.
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Patentované postupy
konzer vace masa
První postup spoèívá ve
zøedìní povrchové mikrobiální kontaminace masa
a masných produktù inokulací úèinným mnostvím
nepatogenních mikroorganismù, které nezpùsobují kaení, ale brání pomnoování patogenù.

Výsledky ukazují, e dobré chuti kozích sýrù lze dosáhnout pøi
pouití chlazeného mléka. Naproti tomu vak i pouitím nechlazeného mléka se zvýeným solením se dosáhne pikantní chuti
a vysoké jakosti.
Milchwissenschaft, 57, 2002, è. 6, s. 319321

Skladování probíhá pøi teplotách od 1 do +7 oC, které jsou vhodné pro pomnoování nepatogenních mikroorganismù. Inokulace se provádí pøiloením fólie s Lactobacillus delbrueckii, Hafnia
alvei nebo jejich kombinací. Údrnost se zvýí na 40 a 150 dní.
(USA-5 869 113, IPK. A 23 L 3/00, vyhláeno 9. 2. 1999)
Druhý postup je fyzikálnì-chemická metoda urèená pro konzervaci èerstvého masa. Maso se pokrájí na porce nebo vìtí kousky,
umístí se do vzduchotìsné nádoby s kyslíkem a nastaví se takový
tlak a teplota, aby nedocházelo k mrznutí. Obvyklé hodnoty jsou:
tlak 1 a 2 MPa po dobu 5 a 15 h pøi teplotì 0 a 3 oC. Poté se
kyslík bìhem 13 a 16 min odsaje a ponechá se tlak asi 0,1 MPa.
(DE 19 739 789, IPK. A 23 B 4/16, vyhláeno 11. 3. 1997)
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 98, 2002, è. 8, s. 308309

Vliv pøísad na textur u
a mikrostr uktur u jogur tù
Na univerzitì v Melbourne byl studován vliv
pøídavku syrovátkového
práku, sueného odtuènìného mléka nebo koncentrátu syrovátkových
bílkovin na texturu a mikrostrukturu jogurtu.

V souèasné dobì je pro
analýzu mléka a mlékárenských výrobkù preferována
spektroskopie ve støední
IR-oblasti (IR-spektroskopie). Hlavní nevýhodou IRspektroskopie
je
silná
absorpce vody, pøedevím
v oblasti kolem 1 650 cm-1,
kde mùe zastínit uiteèné
absorpce bílkovin, moèoviny a acetonu.

Dva nové postupy
texturace rostlinných
bílkovin
Rostoucí tendence nahrazovat bílkoviny masa v potravinách bílkovinami z jiných zdrojù je vìtinou
rostlinného pùvodu.

(sk)

Jogurt byl vyroben z plnotuèného mléka, do nìho byla pøidána
2 % nìkteré z výe uvedených pøísad a jako kontrolní vzorek byl
vyroben jogurt bez pøísad. Nejvyí tuhostí se vyznaèoval jogurt
s pøídavkem bílkovinného koncentrátu, nejnií mìl jogurt bez
pøísad. Dosahovalo se prùmìrného zvýení viskozity na násobek
1,2 a pìti (ve vyjmenovaném sledu pøísad). Kontrolní jogurt vykazoval nejvyí stupeò oddìlování syrovátky, jogurt s bílkovinným koncentrátem nejnií stupeò. Míra synereze zbývajících dvou
vzorkù byla podobná. Analýza mikrostruktury ukázala, e u jogurtu s pøídavkem bílkovinného koncentrátu se dosáhne v porovnání s ostatními pravidelnìjího a hustího zesíování bílkovin.
Milchwissenschaft, 57, 2002, è. 6, s. 328332

NIR-spektroskopie a její
vyuití pøi analýze mléka
a mlékánských výrobkù

(sk)

(sk)

NIR-spektroskopie byla ji v minulých letech uznána jako metoda vhodná pro analýzu sloení pøedevím obilovin, krmiv a masa.
Pro analýzu mléka a mléèných výrobkù zatím NIR-spektroskopie
u nás není pøíli rozíøena.
Spektroskopie v NIR-oblasti se v potravináøství a zemìdìlství jako
jediných oborech uplatòuje ji od 60. let. NIR-spektroskopie se
pouívá zejména pro stanovení hlavních sloek, tzn. suiny,
bílkovin, tukù a sacharidù. Pøi analýze mléka a mlékárenských
výrobkù jsou to nejèastìji provádìné rozbory, a proto má
NIR-spektroskopie v této oblasti velký potenciál. Aplikace
NIR-spektroskopie je vak mnohem irí a zahrnuje i stanovení
senzorických a fyzikálnì-chemických parametrù (hustoty, bodu
tuhnutí, pH, velikosti èástic). Úspìnost pøi vyuití NIR-spektroskopie závisí nejen na kvalitì pøístroje a jeho konstrukci, ale také
na referenèní metodì, standardní pøípravì vzorku, jeho homogenitì a v neposlední øadì na kalibraèní metodì.
Chemické Listy, 96, 2002, è. 5, s. 305310

Na tomto trendu se podílí nìkolik faktorù:
 omezování zabíjení zvíøat,
 vìtí vyuívání bílkovin v globálním mìøítku,
 sniování nákladù a
 sniování zatíení ivotního prostøedí.

(kv)



Zaøízení
a technologie

Kromì toho, e by náhraky masa mìly mít texturu podobající se
masu, tj. být elastické, køehké a vláknité, mìly by také dobøe chutnat a mìly by se dobøe kousat.
V TNO (nizozemském výzkumném ústavu pro výivu a potraviny,) vyvinuli dva nové postupy texturace netexturovaného bílkovinného materiálu. Bílkovinný substrát mùe být rostlinného,
ivoèiného nebo dokonce mikrobiálního pùvodu. Seznam rostlinných zdrojù je témìø nekoneèný: lepek z penice, kukuøice,
ita a jiných cereálií, rýová bílkovina, bílkovina lutìnin (hrachu, lupiny, sóji aj.), bramborová bílkovina, bílkovina z trávy
a listù a jiné zbytkové materiály obsahující bílkovinu.
K texturaci se mohou vyuít levné bílkoviny se patnými funkèními vlastnostmi, tj. bílkoviny, které se v souèasné dobì zkrmují. Neexistují speciální poadavky na výchozí suroviny a bílkoviny
mohou být pøedem opracované (napø. hydrolýzou, odbarvením,
izolací, mletím, suením). Výsledný produkt texturace má vlastnosti, které ho øadí mezi ideální náhraky masa.
U prvního patentovaného postupu se pomocí jednoduché technologie (patent è. WO 02/05657 A1: Structured Protein Food´s)
texturuje rostlinná nebo nerostlinná bílkovina nebo smìs bílkovin. Do bílkovinného substrátu se pøidá startovací kultura a substrát se následnì fermentuje v pøítomnosti vody. Tím, e dochází
k vývoji oxidu uhlièitého, bílkovinná hmota expanduje. Tepelným opracováním (napø. propaøováním) se získaná textura zafixuje a ukonèí se mikrobiální aktivita. Texturovanou bílkovinu
lze chladit, suit nebo formovat do poadovaného koneèného tvaru
krájením, mletím, extruzí a jinými procesy. Proces fermentace je
relativnì rychlý, èasto trvá jen nìkolik hodin.
Výbìrem bílkovinných zdrojù a startovacích kultur (kvasinek
nebo bakterií mléèného kvaení, napø. Leuconostoc a Lactobacillus) lze získat poadované vlastnosti koneèného bílkovinného
produktu z hlediska struktury, pevnosti, pocitu v ústech, kousatelnosti, chuti a vùnì. Kromì toho lze pøed, bìhem i po tomto
procesu pøidávat rùzné pøísady, napø. potravináøské hydrokoloidy, aromata, koøení, barviva, pomocné prostøedky a plnidla, èím
se získá výrobek poadovaných vlastností.
Druhý patentovaný postup se podobá prvnímu s tím, e fermentace je nahrazena jetì rychlejím opracováním: do suspenze obsahující rostlinný substrát se pøidá èinidlo, které uvolòuje plyn. Aèkoliv
se výrobky z druhého postupu lií od výrobkù z prvního (patentovaného) postupu, dosud získané výsledky se ukazují být slibné.
Texturované bílkoviny (rostlinné i jiné) lze vyuít v rùzných výrobcích.
Leads in Life Science, 4, 2002, è. 14, s. 56

Orální aplikace vakcín
a léèebných preparátù
pomocí mléèných
bakterií
Dosud provedené výzkumné programy v Evropské
unii zamìøené na mléèné
bakterie (LAB) ukázaly, e
existuje znaèný potenciál ve vyuití LAB k aplikaci vakcín a léèebných
preparátù pomocí LAB.

(kv)

Nový výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí oznaèený LABDEL se zamìøuje na vývoj a ovìøení prototypových výrobkù na bázi LAB pro vakcinaci, prevenci a léèbu alergie typu I (do
skupiny alergií typu I spadá napø. potravinová alergie), léèení
metabolických poruch a pøísun terapeutických antioxidantù.
Uvedené sdìlení bylo prezentováno ve formì posteru na sedmém
symposiu o mléèných bakteriích, které se uskuteènilo ve dnech
1.  5. záøí 2002 v Egmondu aan Zee, Nizozemí. Sborník abstraktù z posterové èásti symposia je k dispozici na internetové adrese: http://molgen.biol.rug.nl/lab7/Posters.html (7. Symposia
o LAB), kde v sekci J jsou abstrakta na téma Probiotika a zdravotní aspekty LAB.
(kv)

Inter nacionalizace
institucí zabývajích
se problematikou obalù
 vytvoøení EPIC a EPI
Pøed internacionalizací
se nemohou uzavírat ani
spolky a instituty.

Podniky
a trhy
Kuba r uí polovinu
cukrovarù
Kubánská vláda pøipravuje program, který poèítá
s rozsáhlým zavíráním
cukrovarù. Z dosavadních
156 jich v budoucnosti má
zùstat v provozu pouze 85.

Nìmecký institut pro obaly (Deutsche Verpackungsinstitut, DVI)
dal podnìt k vytvoøení EPIC (European Packaging Institutes Consortium, Evropského konsorcia institutù zabývajících se problematikou balení) a EPI (Europäisches Verpackungsinstitut,
Evropského institutu pro balení).
Zakládajícími èleny EPIC jsou: Belgie, Dánsko, Nìmecko, Finsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemí, Norsko, védsko,
výcarsko a panìlsko. Od podzimu 2002 budou informace
z EPIC uveøejòovány na internetové adrese: www.epic-packaging.org.
Zakládajícími èleny EPI jsou: Nìmecko, Polsko, Rusko a Ukrajina. Ji se pøipojily tyto zemì: Bulharsko, Litva, Lotysko, Moldávie, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Èesko, Maïarsko
a Bìlorusko. Blií informace o EPI jsou k dispozici od poloviny
èervna 2002 na adrese: www.eu-packaging.org.
N e u e Ve r p a c k u n g , 5 5 , 2 0 0 2 , è . 6 , s . 6 4

K uvedenému rozhodnutí vedla Kubu nízká cena cukru na svìtových trzích, drahá energie a neefektivní výroba na zastaralých
výrobních zaøízeních. O práci pøijde asi 100 000 zamìstnancù
cukrovarnického prùmyslu, kteøí ale podle kubánského prezidenta
budou i nadále dostávat celý plat. Kuba odkládala reformu tohoto odvìtví celé desetiletí. U po rozpadu sovìtského bloku zredukovala výrobu cukru ze 7,5 na 3,5 mil. t. Od poloviny minulého
desetiletí klesla cena tohoto sladidla na svìtových trzích
z 0,15 USD za 410 g (1 funt) na souèasných 0,05 USD. Pøestoe
Kuba vyrobí v letoním roce o 100 tis. t bílého zlata více, pøíjem
z prodeje cukru dosáhne pouze 430 mil. USD, co je o 120 mil.
USD ménì ne vloni. Cukrovary, které zùstanou v provozu, by se
mìly modernizovat. Experti vak pochybují o tom, e se v zemi
najde pro tyto úèely dostatek investièních prostøedkù.
h t t p : / / w w w. h n o n l i n e . s k

Nejvìtím slovenským
pivovarùm se daøí
Slovenské pivovary vyexpedovaly za prvních pìt
mìsícù letoního roku
více ne 1,846 mil. hl
piva, co je v meziroèním
porovnání více o 138 tis.
hl.

(kop)

Výroba piva se tím zvýila o 8,1 %. Loòské poøadí výrobcù se
nezmìnilo, nejvìtí kapacitu mají i nadále pivovary pod znaèkou
Heineken (Zlatý Baant, Corgoò, Martiner a Gemer), za nimi následuje pivovar ari, dále Topvar Topo¾èany a pivovar Steiger
Vyhne. Podle údajù Slovenského sdruení výrobcù piva a sladu se
výsledky pivovarù první ètyøky zlepily. Skupina Heineken zvýila výrobu o 7,32 %, ari a o 32,98 %, Topvar o 5,45 % a Steiger
o 2,46 %. Vechny ostatní mení pivovary zaznamenaly mírný
pokles produkce. Výsledky podle odborníkù naznaèují, e krize
odbytu z let 19992000 je pøekonaná a slovenský trh zaznamenává rozvoj. V loòském roce se na Slovensku vypilo 4,8 mil. l piva,
co pøedstavuje spotøebu 89 l na osobu, vèetnì dìtí. Celoroèní
loòský nárùst pøedstavoval pouze 1 %, souèasný pùlroèní nárùst
ji pøesahuje 8 %. Pøispìla k tomu i silná èeská koruna, která
pøedrauje konkurenèní èeská piva na slovenském trhu. Pokud
se jedná o nejvìtí pivovary, neuplatòuje se zahranièní kapitál ji
pouze v Topvaru Topo¾èany.
h t t p : / / w w w. h n o n l i n e . s k

Nestlé a LOreal vytvoøí
spoleènou kosmeceutickou spoleènost

(kv)

(kop)

Divize pro kosmetiku a vlasovou péèi francouzské spoleènosti
LOreal hodlá v nejblií dobì zaloit spoleèný podnik se výcarskou potravináøskou skupinou spoleènosti Nestlé s cílem vytvoøení trhu pro nutrièní kosmetické suplementy.
Nová spoleènost s názvem Laboratoires Inneov bude mít sídlo ve
Francii a bude se zabývat výrobou pøípravkù zlepujících kvalitu
pokoky, vlasù a nehtù dodáváním ivin nezbytných pro jejich

!

kadodenní péèi. Podle slov aktérù se jedná o první pøípad takovéhoto spojení kosmetického a potravináøského prùmyslu.
h t t p : / / w w w. d o w j o n e s . c o m / c o r p / i n d e x . h t m l

Tatranská mlékár na
investovala do dvou
nových linek
Tatranská mlékárna, a. s.
Kemarok plánuje v letoním roce zisk pøed zdanìním ve výi 22 mil. SKK.
Ji po prvních pìti mìsících se zisk pohyboval na
úrovni 13 mil. SKK.

Podniky
a trhy

Loòské trby pøedstavující 340 mil. SKK by mìly v letoním roce
vzrùst o 100 mil. SKK. Spoleènost je jedním z prosperujících podnikù podtatranského regionu s dynamickým rozvojem. Zamìstnává 170 pracovníkù a dennì zpracuje 150 tis. l mléka. V loòském
roce to bylo celkem 20 mil. l, letos by se mìlo zpracovat o 5 mil. l
více. Tatranská mlékárna vyrábí 42 druhù výrobkù, nosným programem je ale iroká kála sýrù a sýraøských výrobkù, z nich
3040 % jde na èeský trh. K doplòkovým programùm patøí výroba ledových èajù a koktejlù na bázi syrovátky, které se budou
balit na novì instalované lince TetraPak Prisma Aseptic, umoòující plnìní nápojù i do obalù o objemu 0,33 l. Kapacita linky je
2 000 l za hodinu. Jedná se o jedinou linku svého druhu na Slovensku, investice vynaloené na toto zaøízení dosáhly 26 mil. SKK.
Nápoje se balí do obalù z recyklovatelného papíru, které jsou zhruba o ètvrtinu levnìjí ne plechovky. Na pøelomu let 2001/2002
investovala spoleènost jetì dalích 50 mil. SKK do nové sýraøské linky, která bude uvedena do provozu v nejblií dobì. Souèasný objem nedokonèených investic dosahuje témìø 80 mil. SKK.
Spoleènost usiluje o získání exportního veterinárního èísla, co
by jí umonilo výraznìjí prosazení na trzích EU.
h t t p : / / w w w. h n o n l i n e . s k

Pekárenské výrobky ze
ariských pekáren i na
èeský tr h
ariské pekárny a cukrárny, s. a. Preov oslavují
v letoním roce 10 let své
existence, ovem historie
tohoto nejvìtího pekárensko-cukrárenského komplexu sahá a do 60. let
minulého století, kdy byly
souèástí státního podniku
Východoslovenské pekárnì a cukrárnì.

V r. 2001 mlékárenský
prùmysl
ÈR
nakoupil
a zpracoval 2 512 mil. l
mléka, co je mírné zvýení proti pøedcházejícímu
roku (o 0,8 %). Celkový
vývoj vak zaostal za objemem stanoveným produkèními kvótami.

(kop)

Od poèátku doby svého vzniku se spoleènost zamìøovala pøedevím na vývoj nových výrobkù a jejich kvalitu, èím dokázala èelit silné konkurenci. V èervnu letoního roku získala certifikát
kvality ISO 9001:2000. Roènì ariské pekárny vyprodukují
9 500 t chleba, 7 000 t peèiva, 400 t cukráøských výrobkù, 500 t
zmrazených pekaøských výrobkù a 1 200 t doplòkové produkce.
Základní sortiment  chléb a peèivo  tvoøí 80 %, cukráøská výroba 10 % , zbytek pøedstavuje doplòková a mrazírenská výroba.
Na tøech nových linkách se dennì vyrobí témìø 400 000 kusù
svìtlých a tmavých rohlíkù. Témìø celá produkce jde do obchodní
sítì na východním Slovensku, nìkteré výrobky se distribuují po
celém území. V roce 2000 zaèala spoleènost s výrobou zmrazených
pekaøských výrobkù, které od loòského roku exportuje i na trh v ÈR.
Hlavní investice spoleènosti smìøovaly do mrazicí a pekárenské
technologie a do vozového parku. V souèasné dobì disponuje spoleènost 55 rozvákovými vozidly a dodává své výrobky na 900 odbìrových míst. Ve ètyøech provozech spoleènosti  v Preovì,
Stropkovì, Bardìjovì a ve Svidníku je zamìstnáno 520 pracovníkù,
jejich prùmìrná mzda dosáhla v loòském roce 11 814 SKK.
h t t p : / / w w. h n o n l i n e . s k

Mlékárenská výroba v ÈR

(kop)

(kop)

Prùmìrný obsah tuku v mléce se nezmìnil a dosáhl úrovnì
4,029 %. Prùmìrný obsah bílkovin se zvýil z 3,32 na 3,36 %.
Prùmìrná realizaèní cena syrového mléka se zvýila o 0,35 Kè
a dosáhla 7,80 Kè/l, co byl dùsledek neplnìní kvótované produkce ze strany zemìdìlcù a také zvýeného vývozu odtuènìného sueného mléka a nìkterých sýrù vzhledem k pøíznivým cenám
na zahranièních trzích. Obchodní cena polotuèného trvanlivého
mléka (jeho podíl pøedstavuje 42 % z celkové výroby konzumního mléka) se meziroènì nepatrnì sníila (o 0,4 %) a obdobné to
bylo u odstøedìného mléka (sníení o 1,3 %). Naopak se zvýila
cena másla a eidamské cihly (45 % t. v s.), co znamená její pøiblíení reálným nákladùm.

"

Podniky
a trhy

Celková výroba konzumního mléka v r. 2001 èinila 461 490 tis. l
(zvýení o 0,8 %), pøièem podíl trvanlivého mléka se nepatrnì
sníil na 61,4 % a pasterovaného nepatrnì zvýil na 38,6 %.
U konzumního mléka pøevládá kartonový obal (více ne 75 %),
pøièem 80,5 % pøipadá na trvanlivé mléko a 19,5 % na mléko
pasterované. 23,7 % tvoøí plastové sáèky a plastové láhve (OLMA
a.s.). Zvýil se dovoz nízkotuèného mléka ze Slovenska.
Výroba smetan se nepatrnì zvýila a dosáhla 37 434 tis. l, výroba
jogurtù stagnovala a èinila 96 780 t, co je dùsledek neúmìrného
zvyování dovozu jogurtù. Výroba kysaného neochuceného podmáslí se sníila o 0,7 % na 11 599 tis. l. Výroba vech druhù
másla se zvýila o 1,8 % na 1 164 tis. t, pøièem spotøeba na
vnitøním trhu se zvýila o 3, 6 % a vývoz vzrostl o 5,4 % (dùsledek zvýení objemu subvencovaného vývozu), zásoba másla
k 31. 12. 2001 se sníila na 2 044 t. Dolo k oivení výroby tvarohù a tvarohových výrobkù. Výroba tvarohù dosáhla 30 532 t,
z èeho 70,5 % tvoøí mìkký konzumní tvaroh, 19,0 % jemný
a tuèný tvaroh, 4,2 % tvrdý tvaroh a 6,3 % prùmyslový tvaroh.
U sýrù dolo v r. 2001 k poklesu výroby pøírodních sýrù o 5,2 %
(mírný pokles u èerstvých sýrù, výrazný pokles u bílých sýrù
v solném nálevu vzhledem k ukonèení výroby v Novém Mìstì
na Moravì), ale ke zvýení výroby tavených sýrù o 5 %. U sýrù
polotvrdých, tvrdých a ostatních je vykázáno sníení o 8,2 %,
co je vak zesíleno i skuteèností, e olomoucné tvarùky byly
pøeøazeny ze skupiny ostatních do skupiny mìkkých zrajících sýrù,
které tím vykázaly znaèné zvýení.
Výroba sueného mléka (bez dìtské a kojenecké výivy) se nepatrnì zvýila (o 0,2 %), pøièem se zvýil objem výroby sueného
odtuènìného mléka na úkor plnotuèného s ohledem na ceny na
zahranièních trzích. Vývoz odtuènìného mléka èinil 34 496 t
a plnotuèného 15 342 t.
Výroba mraených krémù vykazuje trvale sestupný trend a meziroènì poklesla o 5 %.

Výroba mlékárenských výrobkù v ÈR v r. 2001
Výrobek
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Jogurty celkem
Konzumní tvarohy
Smetanové krémy
Máslo celkem
Sýry pøírodní
Sýry tavené
Mraené smetanové krémy
Suené mléko celkem (bez kojeneckého)
z toho odtuènìné

mil. l
%
%
Kè/l
tis. l
tis. l
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Výroba 2000
2 493
4,029
3,32
7,45
457 606
35 511
96 558
28 930
7 897
65 568
92 406
24 002
7 390
58 854
36 049

Výroba 2001
2 512
4,029
3,35
7,80
461 790
37 434
96 780
30 532
8 762
66 732
87 579
25 214
7 018
58 982
39 695

Index
2001/2000
100,8


104,7
100,8
105,4;
102,3
105,5
111,0
101,8
94,8
105,0
95,0
100,2
110,1

#

Podniky
a trhy
Obrat mlékárenských
firem ve Francii
Nejvìtí francouzský mlékárenský podnik Lactalis,
který mìl ve svých závodech po svìtì v minulém
roce 15 700 zamìstnancù,
dosáhl roèního obratu
5,5 mld. EUR, pøièem
zpracoval 6,8 mld. l mléka.

Nové
výrobky
Malá lahvièka na stùl

Poznámka redakce:
Domácí spotøeba mléka a mléèných výrobkù je proti roku 1989
nií zhruba o pìtinu, kdy v souèasné dobì èiní na osobu asi
215 kg za rok proti 260 kg na konci osmdesátých let. Na nejnií
úroveò se dostala v r. 1995 (187,8 kg). Oivení nastalo zejména
v roce 1999, kdy výraznì poklesla farmáøská cena mléka. Se zdraením suroviny v posledním období lze vak opìt oèekávat stagnaci konzumace.
Celková domácí výroba mléka klesla od roku 1989 ze 4,9 na
2,7 mld. l. Dùvodem poklesu je rùst cen (zruení státní dotace
formou záporné danì z obratu) a konkurence jiných výrobkù.
Nedostateèná je propagace mléka a naopak se objevují informace namíøené proti konzumaci mléèných výrobkù ze zdravotních
dùvodù.
Mliekarstvo, 33, 2002, è. 1, s. 20  23

Z toho 2,2 mld. l ve Francii a 1,2 mld. v USA. Produkce sýrù èinila
520 tis. t (z toho 325 tis. t ve Francii), 140 tis. t. másla, 100 tis. t
smetanových výrobkù a 200 tis t ostatního sortimentu. Z obratu
bylo 41 % realizováno ve Francii, 16 % v ostatní Evropì, 17 %
v Severní Americe a 8 % v ostatních zemích.
Objemem zpracování mléka v samotné Francii stojí pøed firmou
Lactalis drustvo Sodiaal, které má 13 000 èlenù a 7 700 zamìstnancù, zpracovalo 2,3 mld. l mléka a dosáhlo obratu 2,7 mld. EUR.
Dtsch. Milchwir tschaf t, 5 3, 2002, è. 14, s. 611

(kv)

Francouzská krobárenská spoleènost Cerestar, kterou nedávno
pøevzal Cargil, americký gigant v obchodování ze zemìdìlskými
produkty, uvedla na trh nové sladidlo C*Bio-Sweet, tekutý glukózový sirup vyrobený z penice, která byla pìstována podle zásad
EU pro ekologické zemìdìlství. Sladidlo lze pouít do irokého
okruhu výrobkù urèených pro trh biopotravin.
w w w . f o o d n a v i g a t o r. c o m / n e w s /

Zdravotní prospìch
floridzinu, aktivní sloky
jablek

(sk)

Spoleènì se sklenìnou lahví olivového oleje o objemu 1 l dodává
francouzský výrobce Lesieur zdarma vzorek stejného oleje baleného v PET-lahvi stejného provedení o objemu 10 cl. Malá lahvièka má uzávìr z plechu a má se pouívat pøi stolování. Obì lahve
se prodávají spoleènì s brourou receptù jako komplet, co zajiuje smrtitelná prùsvitná fólie.
N e u e Ve r p a c k u n g , 5 5 , 2 0 0 2 , è . 6 , s . 6 1

Nové biosladidlo
z ekologického
zemìdìlství

(sk)

(kv)

Novìjí varianta starého anglického pøísloví praví: an apple a day
keeps the doctor away (jedno jablko dennì a není zapotøebí lékaøe).
Nejnovìjí studie se zamìøují na tyto zdravotní úèinky jablek:
 prevence kardiovaskulárního onemocnìní,
 prevence rakoviny,
 sníení rizika cerebrovaskulárního onemocnìní,
 zlepení funkce plic.
Extrakt z jablek obsahuje øadu aktivních polyfenolù, pøedevím
pak floridzin, derivát floretinu. Uvedené fenolové slouèeniny jsou
specifické pro jablka a jiné druhy ovoce z èeledi Rosaceae. Floridzin je obsaen v semenech, slupce i ávì jablek.

$

Zdravotní prospìch floridzinu

Nové
výrobky

Uvádí se, e floridzin/floretin má tyto kladné úèinky na zdraví:
 pùsobí jako antioxidaèní ochrana srdce,
 stimuluje biosyntézu melaninu v pokoce, èím ji chrání pøed
UV-záøením,
 má antidiabetické úèinky.
Výrobky s fluoridzinem jsou ji na trhu. Slokou nìkterých výivových doplòkù je jableèný extrakt s fluoridzinem:
(http://www.passionforlifedirect.com/product/511_3_24.cfm).
Vhodnou kombinací kofeinu a fluoridzinu v krémech proti celulitidì se dosahuje pozitivního vlivu na pokoku:
(http:// www.joybeauty.com/products/elancyl/10307.asp).
h t t p : / / w w w. n u t r a i n g r e d i e n t s . c o m / i n g r e d i e n t s / p r e s e n t a t i o n . a s p ? i d = 2 1 5
(kv)

Energetické tyèinky
pro mue
Kanadská
spoleènost
Food Nutrition uvedla na
internetový trh nutrièní
energetické tyèinky ProsTe c t, k t e r é j s o u u r è e n y
jako podpùrný prostøedek ke sniování rizika
onemocnìní prostaty.

Tyèinky obsahují kombinaci dvaceti ingrediencí vèetnì saw palmetto (bylinný lék z bobulí palmového stromu), extraktu afrických vestek (Pygeum africanum) obsahujícího fytosteroly,
lykopenu, vitaminu E, selenu, zinku, sójových izoflavonù SoyLife
spoleènosti Schouten a sójových klíèkù produkovaných spoleèností Acatris a dalích ivin. Výsledky výzkumù naznaèují, e prostøednictvím nutrièních suplementù je mono onemocnìní
prostaty pøedcházet. Nové tyèinky, které byly vyvinuty urologem
a odborníkem na výivu dr. Barkinem, jsou velmi vhodnou alternativou konzumace øady rùzných potravinových doplòkù. Mnoství ivin dodané konzumací jedné tyèinky Pros-Tect dennì po
dobu jednoho mìsíce je ekvivalentní asi 20 nutrièním tabletám
a kapslím, pøièem mìsíèní náklady na tablety pøedstavují asi
150 USD, zatímco u tyèinek to je pouze 49 USD. Kadá tyèinka
dodá dennì 20 mg sójových izoflavonù. Tyèinky jsou doporuèovány pro mue vech vìkových kategorií.
h t t p : / / w w w. f o o d n u t r i t i o n . c o m /

Mléko obohacené
konjugovanou kyselinou
linolovou
Kanadtí výzkumníci vyvíjejí mléko, obsahující vyí mnoství prospìného
tuku, který je podle jejich
názoru úèinným prostøedkem proti rakovinì a srdeèním onemocnìním.

(kop)

Nejnovìjí výzkumy ukázaly, e nejvyí úèinky v tomto smìru
vykazuje konjugovaná kyselina linolová  CLA. Spotøebitelé jsou
ji delí dobu utvrzováni v tom, e zdravá strava nesmí obsahovat
ádný ivoèiný tuk. Pracovníci Univerzity v Albertì ovem tvrdí,
e CLA mùe zpomalovat rùst rakovinových bunìk, sniovat riziko srdeèních onemocnìní a posilovat imunitní systém. K tìmto
závìrùm dospìli na základì podrobného výzkumu ivoèiných
tukù, zvlátì pak tuku mléèného. Bylo toti zjitìno, e nìkteré
specifické sloky tuku mohou paralyzovat úèinky jiných tukù,
které jsou povaovány za kodlivé. CLA patøí mezi mastné kyseliny pøirozenì se vyskytující v kravském, kozím èi ovèím mléce. Ve
zprávì kanadských výzkumníkù se uvádí, e je mono zvýit obsah CLA v kravském mléce a desetinásobnì pøidáním oleje, kupø.
øepkového, saflorového èi lnìného do krmných dávek zvíøat. Na
sloení pøísluného krmiva ji byla podána patentová pøihláka.
Pøíznivé pùsobení CLA bylo pùvodnì zjitìno pøi výzkumu moných kancerogenních úèinkù ronìného hovìzího masa, kdy výzkumníci z Wisconsinu objevili v hovìzím mase mastnou kyselinu,
CLA, s potenciálnì antikancerogenními úèinky. Od té doby se
uskuteènila øada výzkumù, humánních i animálních, zamìøených
na urèení mechanismu pùsobení identifikované CLA a tyto výzkumy pokraèují i nadále. Pøedpokládá se, e bìhem nejvýe dvou
let se v supermarketech objeví mléko a mléèné výrobky obohacené CLA.
h t t p : / / w w w. c p . o r g /

(kop)

%

Nový dr uh elatiny
spoleènosti Croda
Britská spoleènost Croda
Healthcare uvedla na trh
nový druh rybí elatiny,
urèené pro farmaceutické
a potravináøské aplikace.

Nové
výrobky
Pøírodní kvasnièný
extrakt spoleènosti
Atisholz
výcarská spoleènost Atisholz rozíøila sortiment
svých kvasnièných produktù o novou poloku 
kvasnièné extrakty na bázi
torulové biomasy s vysokou nutrièní hodnotou.

Nová elatina se vyrábí z vysoce jakostních ryb a, podle tvrzení
spoleènosti Croda, vykazuje vechny tradièní funkèní vlastnosti
hovìzí elatiny. Vývoj nového výrobku byl odezvou na spotøebitelskou poptávku, kdy zákazníci poadovali náhradu hovìzí elatiny v souvislosti s BSE. Svým charakterem odpovídá i poadavkùm
na koer èi halal výrobky. Rybí elatina Croda je urèena pøedevím pro výrobce mìkkých a tvrdých lékových kapslí, tablet a pro
mikrozapouzdøování. Dále je doporuèována pro výrobu funkèních
a dalích druhù potravin. Je k dispozici v iroké kále gelotvorné
schopnosti a lesku. Má neutrální chu, témìø nezjistitelné aroma
a splòuje poadavky evropských, japonských i amerických farmakologických standardù. Spoleènost Croda Healthcare, která je
divizí britské chemické skupiny Croda Olechemicals, vydala pro
spotøebitele informaèní brouru s podrobnými údaji o nové, rybí
elatinì, její výrobì, vlastnostech a monostech pouití.
h t t p : / / w w w. c r o d a . c o . u k /

Obsah bílkovin torulového drodí se pohybuje kolem 60 %, co je
mnohem více ne u konvenèního drodí. Torulové drodí (druh
Candida utilis) obsahuje vechny esenciální aminokyseliny, celé
spektrum vitaminù B, dále pak vyváené mnoství minerálních
látek a esenciálních stopových prvkù a vysoké procento polynenasycených mastných kyselin. Jako substrát pro výrobu torulového drodí se pouívá døevný cukr, získávaný spoleèností
z celulózy vlastní výrobní technologií. Zatímco torulové drodí
má neutrální chu a vùni, extrakty intenzifikují aroma pøísluné
potraviny nebo mohou slouit samy o sobì ke koøenìní pokrmù.
Pøírodní extrakty torulového drodí se vyrábìjí pod oznaèením
Atis-YE. Extrakty jsou prosty GMO a mají certifikaci koer
a halal.
h t t p : / / w w w. t o r u l a . c h / e / h t m l /

Sycený mléèný nápoj
pro koláky
Americká spoleènost Mac
Farms, zabývající se výrobou nápojù, uvedla na trh
nový výrobek nazvaný
e-MOO.

Americká spoleènosti HiTech Pharmacal uvedla na
trh tøi nové výrobky pro
diabetiky. Jedná se o následující produkty: Multibetic, co je multivitaminový suplement s minerálními
látkami, DiabetiDerm  regeneraèní krém na nohy
a DiabeticTussin  ústní
(krèní) sprej.

(kop)

Jedná se o sycený mléèný nápoj pro dìti, který, jako jediný sycený nutrièní nápoj, získal oprávnìní amerického ministerstva zemìdìlství k prodeji v bufetech státních støedních kol. Nápoj
e-MOO byl vyvinut ve spolupráci s Cornellovou univerzitou v New
Yorku a autoøi povolení jeho prodeje ve kolách povaují za dùleitý krok ke zvyování konzumace mléèných nápojù u mladistvých, u nich se v posledních letech stále èastìji projevuje
tendence nahrazovat výivné mléèné nápoje nezdravými, slazenými kolovými a jinými nápoji. e-MOO se prozatím vyrábí ve dvou
chuových variantách.
h t t p : / / w w w. m a c f a r m s i n c . c o m /

Tøi nové výrobky
pro diabetiky

(kop)

(kop)

Nové výrobky roziøují existující øadu pøírodních produktù spoleènosti HiTech, která zahrnuje kupø. Tussin-sirup bez cukru pro
diabetiky a DiabetSweet  substitut cukru bez aspartamu, urèený
pro peèení a vaøení. Preparát Multi-betic obsahuje mimo vechny esenciální vitaminy a minerální látky kyselinu α-lipoovou
a lykopen s antioxidaèními schopnostmi, dále lutein, který poskytuje výivu oèím a chróm, napomáhající udrovat odpovídající
hladinu glukózy. DiabetiDerm je krém pièkové kvality, obsahující L-arginin-Hcl, který zlepuje krevní obìh a má blahodárné úèinky na silnì vysuenou kùi. Sprej DiabeticTussin bez cukru a bez
alkoholu pøináí rychlou úlevu pøi bolestech v krku bez rizika
ovlivnìní hladin glukózy. WHO odhaduje, e celkový poèet diabe-

&

tikù na svìtì se bìhem pøítích 25 let zvýí o 122 %, ze souèasných 135 na 300 milionù osob. Za pøíèiny zvyování poètu diabetikù jsou povaovány zejména stárnutí populace, obezita, nezdravá
strava a sedavý zpùsob ivota.
h t t p : / / w w w. h i t e c h p h a r m . c o m /

Inovaèní nápojové
pøíchutì
Výrobci nápojù s vlastnostmi prospìnými pro
zdraví se stále snaí pøíchutìmi vyhovìt poadavkùm trhu. Velmi úspìné
jsou firmy pouívající nutraceutika (enen, gingko
biloba, kava kava) a dalí
sloky s pozitivním zdravotním efektem.

Nové
výrobky

Trvalým poadavkem jsou pøírodní pøíchutì funkèních sloek,
novì vzrùstají poadavky na látky maskující pøíchu. Pouívají se
ve znaèné míøe (do nápojù èajových, energetických, nápojù pro
sportovce) k pøekrytí pravé chuti sójových výrobkù, vitaminù,
bylin, minerálù, aminokyselin a umìlých sladidel.
Prùkopníky v této oblasti v USA jsou spoleènosti Snaple a SoBe
(PepsiCo), které ji zaplavily trhy unikátními smìsmi, fantazijními pøíchutìmi a novým pouitím aditiv. Firmy, které se chtìjí vyrovnat, Snaple musí rovnì uvádìt na trh výrobky s pøíchutí
pomeranèe, viní, citronu a hroznù. Je fascinující, e Snaple i SoBe
ustupují od otøepaných tropických pøíchutí, zatímco známìjí
a vìtí nápojové firmy teprve tyto pøíchutì a smìsi objevují.
K zahnání íznì se velmi osvìdèuje nový èajový nápoj s medem
s oznaèením Mad River Oolong Tea, který obsahuje i extrakty
z enenu, gingko biloby a echinacey. Vzpomínku na léèivé nápoje starých èasù vyvolává svým starodávným vzhledem obalu
a etikety tonizující ledový èaj Arizona Stress Herbal Iced Tea
obsahující odkofeinovanou smìs èerných a zelených èajù, enen, kava kava, heømánek a vitaminy B 6 a B12. K zlepení odolnosti a pro podporu imunitního systému má slouit nápoj Snaple
Gravity obsahující 10 % ovocné ávy, extrakt z echinacey,
β-karoten a vitamin C. Na podporu výkonnosti se doporuèuje
nápoj s pøíchutí pomeranèe a manga SoBe Lightening obsahující enen, kustovnici èínskou (Lycium chinense) a guaranu.
V souèasnosti existují dvì nejhavìjí kategorie nápojù pro dospìlé (s lihovinou): sladové oznaèované malternatives a tvrdé limonády (hard lemonades). Jedná se o èiré nápoje na bázi
sladu s citrusovými nebo jinými pøíchutìmi a s pøídavkem lihoviny a o nápoje Mike´s Hard Lemonade. Anheuser Bush spolupracuje se spoleèností Baccardi, aby se ubránil proti Mike.
Jednou z úspìných pøíchutí je melounová pøipravená z medovice a krmného a perského melounu a také pøíchuti vyvolávající podobný dojem jako alkohol  efekt horka, chladu adstringence,
mravenèení a pálení. Pouívají se i cukrovinkové pøíchutì jako
nugátová, karamelová, èokoládová, mandlová, araídová èi pøíchu pìnových cukrovinek (marshmallow).
Výe uvedené trendy by se mohly uplatnit i v oblasti mléèných
nápojù.
European Dairy Magazine, 2002, è. 3, s. 3334

Nová snídanì
od fir my Campina

(kop)

(sk)

Nìmecký mlékárenský podnik Campina nyní uvádí do prodeje
nový snídaòový nápoj Nutri-Start, který je urèen tìm, kteøí nemají ráno èas na snídani, ale pøitom nechtìjí opomíjet zdravý
základ dne.
Nápoj je nabízen ve tøech kombinovaných ovocných pøíchutích
v zajímavì tvarovaných lahvièkách o objemu 0,3 l za cenu 0,99 a
1,15 EUR. Energetická hodnota nápoje je 300 kcal (1 256 kJ)
a obsah vitaminù a vápníku pokrývá tøetinu denní potøeby. Kromì inulinu je nápoj obohacen o kroby s dlouhým øetìzcem Nutri-Fit, které se v tìle pomalu tìpí, a tak dodávají tìlu energii po
dobu dvou a ètyø hodin. Kromì televizní reklamy je produkt
nabízen i na stránkách www.nutristart.de
Dtsch. Milchwir tschaf t, 53, 2002, è. 14, s. 611

(sk)

'

Mléko s alkoholem
v Izraeli

Izraelská mlékárna Tara Dairies, která je s obratem 120 mil. USD
tøetím nejvìtím mlékárenským podnikem v zemi, uvedla na trh
smìs mléka s alkoholem pod názvem XTRA MOOOOD.
Nápoj obsahuje 2 % alkoholu a vyrábí se ve tøech druzích: èokoláda-pomeranè, èokoláda-kokos a vanilka-ananas. Je urèen pøedevím mladým spotøebitelùm mezi 18 a 28 lety, bude distribuován
prostøednictvím maloobchodu a kioskù a pøedpokládá se, e bude
konkurovat pivu a energetickým nápojùm.

Legislativa

Dtsch. Milchwir tsch., 53, 2002, è. 15, s. 630

Nové smìr nice
pro olivový olej

Obsah olivového oleje ve výrobku je také jedním z rozhodujících
faktorù pro nákup toho kterého výrobku. Tato skuteènost podnítila Evropskou komisi k vypracování nových smìrnic upravujících marketing olivového oleje. Výrobci potravin pouívají ve
zvýené míøe pozitivní image olivového oleje pro propagaci svých
výrobkù, jako jsou margaríny, omáèky, majonézy a konzervované
ryby a zelenina. EK se domnívá, e pro propagaci olivového oleje
jsou zapotøebí transparentnìjí zpùsoby prodeje, podpoøené jasnými smìrnicemi pro oznaèování, jednotnými v celé EU. V praxi
to znamená, e bude-li výrobce chtít prodat nebo oznaèit výrobek jako vyrobený z olivového oleje nebo obsahující olivový
olej musí souèasné existující zásady pro znaèení doplnit o údaje
o podílu olivového oleje na celkové hmotnosti výrobku, nebo
procentickým podílem olivového oleje z celkového obsahu tuku
uvedeného na etiketì výrobku. Nové smìrnice, které nabývají
planosti od 1. listopadu 2002, zprùhlední standardy pro marketing a znaèení olivového oleje a výrobkù obsahujících olivový olej,
a doplní existující zásady produkce oleje. V èervenci 2001 byla
navrena nová klasifikace olivového oleje, podle ní se olej øadí
do ètyø kategorií:
 panenský olivový olej extra,
 panenský olivový olej,
 olivový olej ze smìsi rafinovaného a panenského olivového
oleje,
 olej z olivové drti.

Proklamované
pøíznivé
úèinky konzumace olivového oleje, jeho spotøeba
stále vzrùstá, se snaí prosazovat i výrobci potravin
výrobou co moná nejirího sortimentu výrobkù
obsahujících olivový olej.

Nový zákon obsahuje poadavek, e olivový olej se nesmí prodávat v kontejnerech vìtích ne 5 litrù s uzávìrem, který se po
prvním otevøení znehodnotí, a musí mít správné znaèení, vèetnì
výeuvedeného popisu rùzných kategorií olivového oleje. Rovnì
zakazuje výrobcùm zmiòovat pøítomnost olivového oleje ve smìsích s jinými oleji, jestlie smìs obsahuje ménì ne 50 % olivového oleje.
h t t p : / / w w w . f o o d n a v i g o a t o r. c o m

FDA schválil pouívání
nového sladidla
Americký Úøad pro kontrolu potravin a léèiv
schválil pouívání nového
náhradního sladidla, jeho udávaná sladivost je
7 00013 000krát vyí
ne sladivost cukru.

(kop)

Jedná se o univerzální sladidlo neotame americké spoleènosti
NutraSweet, které se mùe pouívat k povrchové úpravì potravin (rozpraováním), do nealkoholických nápojù, pro výrobu pekaøských výrobkù, gum, kompotovaného ovoce, zmrazených
dezertù, cukráøských výrobkù, pudinkù, demù a øady dalích
potravináøských produktù. Preparát neotame je charakterizován
jako nenutrièní, vysoce intenzivní sladidlo, dodávané ve formì
bílých, termostabilních krystalkù rozpustných ve vodì. Schválení nového sladidla pøedcházel rozsáhlý výzkum, zahrnující
113 animálních a humánních studií. Ovìøování nezávadnosti sladidla bylo zamìøeno na zjiování moných toxických úèinkù,
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zejména kancerogenních, a dále negativních vlivù na reprodukèní schopnosti a nervový systém. Na základì získaných výsledkù
FDA rozhodla, e sladidlo neotame je pro lidskou spotøebu bezpeèné. Pouívání sladidla neotame v masných a drùbeích výrobcích nebylo povoleno.
http://vm.cfsan.fda.gov/list.html

Nová vyhláka o hygienických poadavcích
na prodejny
Ministerstvo zdravotnictví
zruilo vyhláku è. 295/
1997 Sb. o hygienických
poadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení
prodejny a vydalo podle
§ 19 zákona è. 110/1997
Sb. o potravinách novou
vyhláku è. 347/2002 Sb.

(kop)

Poadavky jsou specifikovány v souladu s pøedpisy EU, pøedevím s ustanoveními uvedenými v pøíloze smìrnice è. 93/43
o hygienì. Jsou poadovány oddìlené prostory pro rùzné potraviny i pro rùzné èinnosti, specifikovány poadavky na vybavení,
na pøívod vody, na vìtrání, na zacházení s odpady. Velmi pøísná
pravidla jsou stanovena pro sanitární zaøízení (§ 19 a 20).
Pokud jde o prostory a vybavení urèené pro jiné èinnosti, napøíklad pro výrobu potravin, pro výkup a uloení potravin a pro
stravovací sluby (§ 12 odst. 4), musí být oddìleny tak, aby byla
vylouèena kontaminace potravin. Poadavky na jejich øeení
a vybavení stanoví zvlátní právní pøedpisy (napø. zákon
è. 110/1997 Sb. a provádìcí vyhláky, dále § 23 a 24 zákona
è. 258/2000 Sb. o veøejném zdraví èi vyhláka è. 107/2001 Sb.
o stravovacích slubách).
V pøípravnách, v nich se pro prodej upravují potraviny urèené
k pøímé spotøebì s nároky na nízké teploty pøi jejich uchovávání
(§ 17 odst. 2), musí být zajitìna øízená teplota do nejvýe 15 oC,
u potravin ivoèiného pùvodu do nejvýe 12 oC, pokud jsou v nich
pracovní operace uskuteèòovány prùbìnì nebo pokud obèasnì
uskuteèòované operace trvají déle ne 30 minut.
Nová vyhláka nepouívá døívìjí kategorii prodejny  tzv. obèerstvení. Pokud jde o prodej nebalených potravin urèených
k pøímé spotøebì, platí pravidla uvedená v této vyhláce, pokud
jde o výrobu a pøípravu takových potravin, platí výe uvedené
zvlátní pøedpisy.
Tato vyhláka ji nadále nezahrnuje pøípravu zmrzlin, protoe tato
problematika je øeena vyhlákou è. 107/2001.
Poadavky na øízenou teplotu v pøípravnách potravin (podle § 17
odst. 2) a na vybavení umyvadly s uzávìry tekoucí vody bez ruèního a paního ovládání (podle § 19 a 20) musí být splnìny a
(nejpozdìji) do 3 let ode dne úèinnosti této vyhláky.
Vyhláka nabývá úèinnosti dnem vyhláení.
Sbírka zákonù, 6. 8. 2002, èástka 126

Naøízení o podporách
na výsadbu a obnovu
vinic a propagaci vín
Na
základì
zákona
50/2002, kterým se mìní
zákon 115/1995 o vinohradnictví a vinaøství bylo
vydáno naøízení vlády
è. 342/2002 Sb., v nìm
je specifikován zpùsob
a podmínky poskytování
podpor na výsadbu a obnovu vinic a na propagaci
odbytu vín.

(sk)

K tomuto úèelu byl zákonem 50/2002 zøízen Vinaøský fond, který bude tvoøen z odvodù za pìstování a z prodeje vína a ze státní
dotace. ádost o podporu výsadby a obnovy vinic se podává dvakrát roènì (od. 1. 1. do 15. 2 a od. 1. 7. do 15. 8.) a podpora je
zèásti návratná, zèásti nenávratná. Podpora propagace a odbytu
vín se poskytuje na úèast na vinaøské výstavì nebo soutìi nebo
na realizaci projektu na obecnou propagaci vín a nesmí pøekroèit 5 % z celkového objemu rozdìlených prostøedkù. Pøitom Rada
fondu bude zveøejòovat názvy výstav a soutìí vín a okruhy propagace, na které bude poskytována podpora. Naøízení uvádí podmínky a doklady nutné k podání ádostí, dále zpùsob stanovení
výe podpory a náleitosti rozhodnutí Fondu o poskytnutí podpory.
V pøíloze jsou uvedeny vzory ádostí o poskytnutí podpor. Naøízení nabývá úèinnosti dnem 1. 10. 2002 a pozbude platnosti dnem
pøistoupení ÈR do EU.
Sbírka zákonù 30. 7. 2002, èástka 124

(sk)
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Novela slovenského
zákona o potravinách
Vzhledem k nutnosti zajistit ve vymezeném èasovém
horizontu harmonizaci slovenských právních pøedpisù s pøedpisy EU byl
v letoním roce na Slovensku novelizován zákon
è. 152/1995 Z.z. o potravinách. Novela è. 23/2002
Z.z.
byla
zveøejnìna
23. 1. 2002 (Zbierka zákonov, è. 12/2002) a vstoupila v úèinnost 6. 2. 2002.

Legislativa

Preferenèní sazby cla
pro dovoz potravináøských výrobkù z EU
Dne 12. 6. 2002 vydala vláda naøízení è. 266/2002 Sb.,
kterým stanoví preferenèní sazby cla pro dovoz
nìkterých zemìdìlských
a potravináøských výrobkù
pocházejících z EU.

Zdokonalování legislativy ÈR za úèelem
bezpeènosti potravin
Jedním z hlavních dùvodù
právì provedené novelizace vyhláky è. 147/1998 Sb.
o zpùsobu stanovení kritických bodù je striktní
poadavek EU na plnou
harmonizaci naí legislativy s pøedpisy EU.

Dùvody nutnosti zmìn slovenské legislativy spoèívají v tom, e:
 pùvodní zákon upravoval nìkteré záleitosti jinak ne legislativa EU (oznaèování, kontrola pøed uvedením na trh, aditiva),
 v legislativì EU byly nìkteré záleitosti upraveny teprve
v pozdìjí dobì (potraviny nového typu, GM-potraviny, èistota
aditiv, výstraný systém aj.),
 v mezièase dolo i v døíve existující legislativì EU ke zmìnám.
Novela slovenského zákona o potravinách øeí øadu záleitostí,
které jsou v èeské legislativì ji obsaeny. Ve vìcech oznaèování
se zavádìjí pojmy datum minimální trvanlivosti a datum spotøeby, pøièem je stanoveno pøechodné období do konce r. 2003,
kdy je mono oznaèovat podle dosavadních pøedpisù.
Zcela se ruí dosavadní úøední kontrola výrobkù (certifikace, prohláení o shodì) pøed uvedením na trh, co je z hlediska EU pøekákou volného pohybu zboí. Na výrobci zùstává povinnost
ohlaování výroby a povinnost provádìt pravidelnou kontrolu,
jakoto podmínku zabezpeèení jakosti a nezávadnosti. V souvislosti s tím se legislativnì ruí pùsobnost zkueben a certifikaèních orgánù. Dolo ke zruení zákona è. 70/1086 o inspekci
(SPPI), i vzhledem k reorganizaci státního potravinového dozoru, a zruení vyhláky 36/1997 (ve znìní vyhláek 112/1997
a 369/1997) a vyhláky 27/2001.
Dalí dùleité zmìny v novele slovenského zákona o potravinách
vycházejí z naøízení EU è. 259/97 o potravinách nového typu.
Zapracovaná je také smìrnice o úøedním dozoru nad potravinami, v souladu s ní byla zákonem zøízena Státní veterinární
a potravinová správa jakoto integraèní orgán dozoru, která má
mj. pravomoc registrovat vechny potraviny vyrábìné, dováené
a uvádìné na trh v SR. K tomu bude vydán provádìcí pøedpis.
V návaznosti na zmìny zákona budou následovat zmìny existujícího Potravinového kodexu SR. Dále bude nutné vydat provádìcí pøedpisy pro oblast potravin nového typu, pro rychlý
výstraný a informaèní systém a pro oblast kvalifikace osob provádìjících potravinový dozor.
V souladu se zákonem o veøejném zdraví è. 272/1994 (ve znìní
zákona 514/2001) bude trvale nutné schvalování potravin nového typu na MZd SR, zatímco schvalování potravin pro zvlátní
výivové úèely bude povinné jen do konce r. 2002.
Mliekarstvo, 33, 2002, è. 31, s. 23 25

(sk)

Jsou v nìm stanoveny celní kvóty (nìkdy neomezené), v rámci
kterých se pøi dovozu z EU uplatòují preferenèní celní sazby (vìtinou bez cla), a to pro období 1. 7. 2002 a 30. 6. 2003. Nad
uvedené kvóty se uplatòují sazby cla stanovené celním sazebníkem. Z potravináøských výrobkù jsou v seznamu zahrnuty napø.
chlazené a zmrazené vnitønosti a vepøové nebo drùbeí maso, nìkteré druhy èerstvého nebo prozatímnì konzervovaného ovoce, zeleniny a oøechù, sýry, tvaroh, med, jableèná áva.
Naøízení nabývá úèinnosti 1. èervence 2002.
Sbírka zákonù, èástka 98, 28. 6. 2002, s. 57835786

(sk)

Zajitìní pøedpokladù pro výrobu bezpeèných  zdravotnì nezávadných potravin je nyní v ÈR, stejnì jako jinde v Evropì vìnována mimoøádná pozornost.
Stìejním pøedpisem je smìrnice EU è. 93/43 o hygienì potravin, z ní byla zatím do naí legislativy zapracována jen ustanovení o kritických bodech. Do vyhláky è. 196/2002 Sb., která
vyhláku 147/1998 mìní, byla nyní zapracována problematika
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vypracování a uplatòování pravidel správní výrobní a hygienické
praxe. V souladu se smìrnicí EU je uplatòování tìchto pravidel
dobrovolné. Výhodou pøi jejich uplatnìní je skuteènost, e hygienické zásady a postupy v tom zahrnuté vìtinou jsou ji ve výrobì potravin pouívány (na základì pøísluných právních
pøedpisù a také, protoe se jedná o obecnì uznávaná hygienická
pravidla). Tím, e výrobce zapracuje pravidla správné hygienické
praxe do svého výrobního postupu, bude je striktnì dodrovat
a na koneèných výsledcích prokáe jejich úèinnost tím, e bude
vyrábìt zdravotnì nezávadné výrobky, mùe svùj systém kritických bodù zjednoduit a zúit. Pro organizaènì-technické zabezpeèení aplikace nové vyhláky zajistí MZe pøeklady hygienických
kódù pro jednotlivé druhy potravin (napø. EU, Codex Alimentarius), v rámci Potravináøské komory budou zpracovány návrhy
pravidel správné hygienické praxe pro pøísluné obory, které
budou zoponovány a zveøejnìny. Výrobce pak tato pravidla pøizpùsobí vlastní výrobì a pøísluný dozorový orgán posoudí, zda
jejich úèinnost je ve smyslu poadavkù vyhláky dostaèující.
Z toho je zøejmé, e aèkoli úèinnost nové vyhláky è. 196/2002
nastala 1. 7. 2002, bude proces vypracování konkrétních pravidel a jejich pouívání ve výrobì vyadovat delí èas.
Ostatní pasáe smìrnice EU è. 93/43 o hygienì potravin budou
postupnì (do konce r. 2002) zapracovány pøedevím do následujících pøedpisù:
 do zcela nové vyhláky MZe stanovující podmínky a poadavky na provozní a osobní hygienu pøi výrobì potravin neivoèiného pùvodu,
 do novely vyhláky è. 287/1999 o veterinárních poadavcích,
kde budou doplnìny a upøesnìny pasáe s poadavky na provozní hygienu pøi výrobì potravin ivoèiného pùvodu,
 do novely vyhláky MZ ÈR è. 107/2001, kde budou zpøesnìny
podmínky a poadavky na osobní a provozní hygienu pøi výrobì potravin.
Potravináøský zpravodaj, 2002, è. 7, s. 17

Chyby pøi prodeji
kojenecké výivy
Výivová komise Nìmecké spoleènosti pro péèi
o dìti a mláde a obdobná rakouská spoleènost
vydaly spoleèné stanovisko, podle kterého neodpovídá smìrnici EU
è. 91/321, kdy je kojenecká výiva v supermarketech i drogeriích nabízena jako by se jednalo
o poèáteèní a pokraèovací kojeneckou výivu.

(sk)

Na trhu jsou k dispozici výrobky, které si dìlají reklamu tím, e
jsou urèeny kojencùm s kalem, s nadýmáním a mírnými trávicími problémy. Reklama se obrací pøímo na zákazníky a dìlá dojem, e se jedná o poèáteèní a pokraèovací kojeneckou výivu,
i kdy výe uvedené smìrnici neodpovídá.
Smìrnice EU è. 1999/21 pro dietní potraviny urèené pro zvlátní
lékaøské úèely se vztahuje na bilancované diety pouitelné pøi
specifických onemocnìních, které jsou doporuèovány lékaøem
a mají být uívány jen za jeho dozoru. Jsou urèeny pacientùm,
kteøí jsou na pøijímání takových potravin závislí (napø. aminokyselinové preparáty pro osoby s vrozenou poruchou metabolismu). Tyto bilancované diety proto nemohou být pouívány
kýmkoli  tedy ani zdravými kojenci nebo kojenci s jen mírnými
potíemi, nikoli vrozenými vadami. Ani tato smìrnice proto neopravòuje k uvádìní výe uvedené kojenecké výivy na trh.
V pøípadì diskutovaných výrobkù se jedná o slibování zatím neodùvodnìného úèinku. Odporuje to koncepci výrobku urèeného
k pouití pøi onemocnìní, které je diagnostikováno hned po narození. V dnení situaci mùe docházet k tomu, e matky pøestanou pøi velké starostlivosti o dítì, které má mírné zdravotní
potíe, pøedèasnì kojit kvùli slibovaným úèinkùm speciální kojenecké výivy. Kdy se poprvé zkusí krmení z láhve, u se od
nìho neupustí.
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Výivové komise se shodly na tom, e kvùli vhodnosti a bezpeènosti musí být výrobky pro výivu kojencù posouzeny kvalifikovaným orgánem a zformulovaly následující závìr:
Pro dietní potraviny pro zvlátní lékaøské úèely musí být stanoven ohlaovací postup, který by umonil v konkrétním pøípadì
ovlivnit sloení výrobku a jeho nabízení a posouzení efektivnosti
a bezpeènosti.
Dietní potraviny pro zvlátní lékaøské úèely urèené k pouití
v kojeneckém vìku musí být jasnì rozliitelné od poèáteèní a pokraèovací kojenecké výivy. Na obalu se mohou uvádìt jen tvrzení, která nejsou zavádìjící a podle nich je zøetelné, e výrobky
nejsou urèeny zdravým kojencùm. Pro spotøebitele musí být zøejmé, e bilancované diety jsou urèeny jen pro kojence s definovaným onemocnìním, a to na doporuèení lékaøe a pod jeho
kontrolou. Aby se pøedelo nevhodnému pouití, je ádoucí, aby
potraviny pro zvlátní lékaøské úèely byly vydávány jen zvlátními cestami (lékárny, prodejny zdravotnických potøeb).
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, è. 4, s. 151

Limity pro dusiènany
v EU
Komise EU pøijala 2. 4. 02
naøízení zveøejnìné pod
è. 563/2002 (OJ L 86,
s. 5), kterým se upravuje
pøechodná lhùta pro dosahování limitù dusiènanù
v salátu. Znamená to zmìnu døívìjího naøízení
è. 466/2001.

Èlenské státy mají povinnost soustavnì monitorovat obsah dusiènanù v salátu a penátu, aby zjistily dopady opatøení zavedených v rámci pravidel správné zemìdìlské praxe. Tyto informace
pøedávají kadoroènì Komisi, která kadých pìt let (poprvé pøed
1. 1. 2002) posoudí dosaené výsledky a je oprávnìna na jejich
základì existující limity sníit. Z pøedloených výsledkù vyplynulo, e se správnou zemìdìlskou praxí daøí s pøimìøenými náklady
sniovat skuteèný obsah dusiènanù v urèitých druzích salátu i pod
stanovený limit. Výsledky z nìkterých regionù vak stále pøevyují limity stanovené v naøízení 466/2001, pøestoe celkový trend
ukazuje na sniování. V pøípadì penátu vak se zatím veobecnì
nepodaøilo sníení celkového obsahu dusiènanù dosáhnout.
Z uvedených dùvodù Komise rozhodla, e pøechodná doba, bìhem které mohou èlenské státy tolerovat vyí hladiny dusiènanù v salátu v pøípadì, e jsou dodrovány podmínky správné
zemìdìlské praxe, bude ukonèena 1. 1. 2005. V pøípadì penátu
bude stav pøed 1. 1. 2005 znovu provìøen. Do té doby pøetrvává
právo uvádìt do obìhu i penát, v nìm je obsaeno vyí mnoství dusiènanù ne stanovuje limit.
I nadále proto platí ji døíve stanovené doporuèené limity:

Produkt

Pìsto vání  sklizeò

Èerstvý penát

sklizeò od. 1. 11. do 31. 3.
sklizeò od 1. 4. do 31. 10.

Konzervo vaný nebo zmrazen ý penát

Èerstvý salát (L actuc a sativa L.)
kromì ledového salátu

Ledový salát

(sk)

Nejvyí ob sah
(mg NO3/kg)
3 000
2 500
2 000

sklizeò do 31. 3.
 ze skleníku
 z pole
sklizeò od 1. 4. do 30.10.
 ze skleníku
 z pole
 ze skleníku
 z pole

Lebensm. Untersuch. u. Forsch., 214, 2002, è. 2 s. L54

4 500
4 000
3
2
2
2

500
500
500
000

(sk)
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Co je èerstvé mléko?
Z definice èerstvého mléka bolí v souèasné dobì
hlava Evropskou komisi.

Protoe pro to dosud neplatí ádná evropská norma, vykládají si
èlenské státy tento pojem po svém. Komise vak sdílí znepokojení úøedníkù Evropského parlamentu, e kvùli rozdílné definici
nemohou být stanoveny kvalitativní rozdíly. Jako první krok pøijala Komise návrh Parlamentu a Rady ministrù zemìdìlství, aby
v naøízení o hygienì potravin bylo v pøípadì syrového mléka
stanoveno, e se jedná o mléko od krav, ovcí, koz nebo buvolù,
které nesmí být ohøáto na teplotu vyí ne 40 oC nebo oetøeno
rovnocenným zpùsobem.
Dtsch Molkerei Ztg., 123, 2002, è, 14, s.20

Schvalování dvou
nových sladidel
Evropská Komise pøedloila návrh na schválení
sladidla sukralóza a aspartam-acesulfamové
soli
k pouití do potravin.

(sk)

Tím následuje stanovisko Vìdeckého výboru pro potraviny, který
tato sladidla shledal nezávadnými. Podle názoru vìdcù mohou lidé
pøijímat dlouhodobì a 15 mg sukralózy/kg tìlesné hmotnosti
dennì, ani by se museli obávat pokození zdraví. Na aspartamacesulfamovou sùl by mìlo být pohlíeno jako na nezávadnou
vzhledem k nezávadnosti obou jejích èástí.
Sukralóza má sladivost 600krát vìtí ne cukr a zùstává stabilní
i pøi vysokých teplotách zpracování. Proto je obzvlár vhodná pro
výrobu osvìujících nápojù, dezertù a cukrovinek. Toto sladidlo
je ji povoleno ve 40 státech, k nim patøí USA, Kanada, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland. Aspartam-acesulfamová sùl se mùe
pouít napø. k prodlouení sladké chuti výkaèek.
Návrh musí nyní odsouhlasit Evropský parlament a Rada.
Lebensm. Ztg., 2002, è. 30, s. 30

Naøízení EU uznávající
cer tifikáty ÈZPI

Legislativa

Podle nového naøízení EU è. 902/2002 se od 20. èervna Èeská
zemìdìlská a potravináøská inspekce stává uznaným certifikaèním orgánem, jeho certifikáty na ovoce a zeleninu budou akceptovány pøíslunými celními a inspekèními úøady v EU.
V souèasné dobì má ÈZPI 35 prokolených inspektorù, kteøí mají
oprávnìní certifikáty vydávat.
Je to dùsledek plné harmonizace èeských norem pro èerstvé ovoce
a zeleninu s normami EHK/OSN. V souladu s EU je i monitoring pesticidù v ovoci a zeleninì, který se v posledních tøech
letech opírá o doporuèení EK. ÈZPI ji dva roky posílá výsledky
monitoringu do Bruselu.
Potravináøský zpravodaj, 2002, è. 7, s. 2

Regionální oznaèení
pùvodu v ÈR
Kolem pravidel o pouívání a registraci regionálních názvù pøi oznaèování
potravin panuje mnoho
nejasností.

(sk)

EU poskytuje ochranu názvù pùvodu na základì naøízení
è. 2081/92 o ochranì zemìpisných oznaèení a oznaèení pùvodu
zemìdìlských produktù a potravin ve znìní naøízení 535/97.
Rozliují se dvì skupiny oznaèení: oznaèení pùvodu (PDO) a zemìpisné oznaèení (PGI) podmínky pro získání jednoho nebo druhého typu oznaèení se mírnì lií.
Právo ÈR je v této oblasti harmonizováno s právem EU zákonem è. 452/2001 Sb. (nabyl úèinnosti 1. 4. 2002). ádost o registraci oznaèení mùe v ÈR podle tohoto zákona podat sdruení
výrobcù nebo zpracovatelù na zboí vyrobené nebo zpracované
na pøísluném území za podmínek stanovených § 2 tohoto zákona. Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba mùe o registraci
poádat v pøípadì, e v dobì podání ádosti pøísluné zboí produkuje na daném území jako jediná. Podle § 2 je oznaèením pùvodu název území, a to v pøípadì, e kvalita nebo vlastnosti zboí
jsou pøevánì dány zvlátnostmi pøísluného území
O zápis oznaèení pùvodu nebo zemìpisného oznaèení se ádá
u Úøadu prùmyslového vlastnictví, který provádí zápis do rejstøí-

!#

Legislativa

ku. Poté mùe Úøad pøedloit seznam oznaèení registrovaných
v ÈR k zapsání do rejstøíku vedeného Komisí EU a poádat o zkrácené øízení podle § 17 (bez pøedchozího vyjádøení èlenských státù) naøízení ES è. 2081/92. Pokud je ádosti o zkrácené øízení
vyhovìno, jsou oznaèení publikována ve Vìstníku ES a tím získávají právní ochranu ve vech èlenských zemích. Pokud by ádosti
o zkrácené øízení podle § 17 nebylo vyhovìno, bude mono o registraci ádat a po pøistoupení ÈR k EU.
Souèasným problémem je skuteènost, e Komise vydala letos
v bøeznu návrh novely naøízení 2081/92, kterým mj. ruí èl. 17.
ÈR vak bude usilovat o zapsání názvù registrovaných v ÈR a u
ve zkrácené nebo dlouhodobé proceduøe. Pøedpokládá se, e touto
cestou mùe být chránìno asi 50 a 60 èeských výrobkù.
Úøad prùmyslového vlastnictví je zápisným místem pro registraci
oznaèení pùvodu výrobkù ze vech oblastí.
Rejstøíky s výrobky registrovanými v ÈR jsou uvedeny na internetových stránkách Úøadu (www.upv.cz).
Potravináøský zpravodaj, 2002, è. 6, s. 12

Pøípravy nor my ISO
na zavádìní a cer tifikaci HACCP
Jako pomùcka pro zavádìní systémù øízení jakosti
potravin byla zatím zpracována technickou skupinou ISO/TC 34 norma
ISO 15161  Prùvodce
aplikace ISO 9001: 2000
v potravináøském a nápojáøském prùmyslu, která
byla vydána v r. 2001.

(sk)

Tato norma je zamìøena na poadavky související s potøebami
zákazníkù a s plnìním jejich oèekávání. Tato norma je návodem
pro zavedení normy ISO 9001v potravináøství, ale nepokrývá specielní zamìøení, jakým je systém øízení bezpeènosti.
V souèasné dobì se pracuje na nové normì ISO 22 000 (v první
fázi pøíprav mìla oznaèení ISO 20543), která má specifikovat poadavky na vytvoøení systému øízení bezpeènosti potravin, které
jsou ji v nìkterých státech zpracovány do formy národní normy
(Dánsko, Nizozemí, Austrálie). Pøipravovaná norma klade dùraz
na dodrování principù HACCP, má urèit povinnosti spoleèností
a minimální rozsah dokumentace. Za nedílnou souèást systému
HACCP jsou povaovány sanitaèní postupy (SSOP) a správná provozní praxe (GMP). Tato nová norma by mìla pomoci pøi vytváøení integrovaných systémù jakosti splòujících jak normu
ISO 9001, tak i poadavky na systém HACCP.
K základním dokumentùm pouitým jako podklad jsou: norma
Codex Alimentarius (1997), nizozemská norma (1998), dánská
norma (1998), australská norma, dokumenty FAO (ISBN 92-5103497-4, 1995) a dalí.
Pøedpokládá se, e norma bude na úrovni FDIS zpracována
v kvìtnu 2004.
Potravináøský zpravodaj, 2002, è. 6, s. 3 (sk)

Nové potravináøské
pøedpisy EU

KVÓTY, CLA, PØÍPLATKY, LICENCE, CENY
Naøízení ES è. 1149/2002 a 1150/2002 ze dne 27. 6. 2002
o otevøení veobecné kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovìzího masa
OJ L 170, 29.06.2002, s.13, 14
Naøízení ES è. 1228/2002 ze dne 8. 7. 2002 o vydávání dovozních licencí pro nìkteré konzervované houby a o zruení naøízení 1218/2002
OJ L 179, 09.07.2002, s.21
Naøízení ES è. 1242/2002 ze dne 10. 7. 2002, kterým se stanoví
mnoství, je mají být pøidìlena dovozcùm z mnostevních kvót
Spoleèenství, které byly pøerozdìleny naøízením è. 637/2002.
OJ L 181, 11. 7. 2002, s.6
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Legislativa

Naøízení ES è. 1243/2002 ze dne 10. 7. 2002, kterým se stanovují provádìcí pravidla k naøízení è. 2200/96, pokud jde o pauální podporu pro lískové oøíky sklizené bìhem hospodáøského roku
2001/02.
OJ L 181, 11.07.2002, s. 9
Naøízení ES è. 1253/2002 ze dne 11. 7. 2002, kterým se mìní
naøízení è. 800/1999, kterým se stanoví spoleèná provádìcí pravidla k reimu vývozních subvencí pro zemìdìlské produkty
OJ L 183, 12.07.2002, s.12
Naøízení ES è. 1333/2002 ze dne 23. 7 2002, kterým se stanovují odchylky od naøízení è. 2535/2001, kterým se stanovují provádìcí pravidla k naøízení è. 1255/1999, pokud jde o dovoz mléka
a mléèných výrobkù a otevøení celních kvót
OJ L 195, 24.07.2002, s.15
Naøízení ES è 1427/2002 z 2. 8. 2002, kterým se mìní naøízení
è.1555/96 o pravidlech pouívání dodateèných dovozních cel na
ovoce a zeleninu.
OJ L 206, 03.08.2002, s.6
Naøízení ES è 1471/2002 z 13. 8. 2002, kterým se mìní naøízení
è. 2921/90 o pøíplatcích na výrobu kaseinu a kaseinátù
z odtuènìného mléka.
OJ L 219, 14.08.2002, s.3
OBECNÉ PØEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Smìrnice ES è. 2002/53 ze dne 13. 6. 2002 o spoleèném katalogu odrùd zemìdìlských plodin
OJ L 193, 20.07.2002, s.1
REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Naøízení Komise ES è. 1530/2002 ze dne 27. 8. 2002, kterým se
mìní pøílohy I, II a III k naøízení è. 2377/90 mìnícímu pøílohu I
k naøízení è. 2377/90, kterým se stanovuje postup Spoleèenství
pro urèování maximálních limitù reziduí veterinárních léèivých
pøípravkù v potravinách ivoèiného pùvodu
OJ L 230, 28.08.2002, s.3
Smìrnice Komise ES è. 2002/76 z 6. 9. 2002, kterou se mìní
pøílohy smìrnic è. 86/362 a 90/642 stanovující maximální hladiny reziduí pesticidù (metsulfuron methyl) v a na cereáliích a nìkterých produktech rostlinného pùvodu vèetnì ovoce a zeleniny.
OJ 240, 07.09.2002, s.45
Oprava smìrnice 2002/69/ES z 26. 7. 2002, kterou se stanovují
metody odbìru vzorkù a analytické metody pro úøední kontrolu
dioxinù a urèování dioxinù  polychlorovaných bifenylù v potravinách (OJ L 209 ze dne 6.8.2002)
OJ 252, 20.09.2002, s.40
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Naøízení Komise ES è. 1574/2002 z 2. 9. 2002, kterým se mìní
naøízení è. 883/2001 a 2805/95 stanovující provádìcí pravidla
k naøízení è. 1493/1999, pokud jde o obchodování s produkty
z odvìtví vína se tøetími zemìmi a vývozní subvence v odvìtví vína.
OJ L 235, 03.09.2002, s.10
Official Journal of European Communities, od 23. 8. 2002 do 30. 9. 2002
(resp. od 29. 6.  rubrika Kvóty, cla...)
(sk)
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Sedmé symposium o mléèných bakteriích

Akce

Ve dnech 1.5. záøí 2002 se uskuteènilo v Egmondu aan Zee,
Nizozemí sedmé symposium o mléèných bakteriích. Na internetových stránkách (http://molgen.biol.rug.nl/lab7) je k dispozici
sborník abstraktù z posterové èásti symposia.
Je rozdìlen do tìchto sekcí:
A: Aplikace startovacích kultur
B: Detekce a identifikace kmenù
C: Antimikrobiální faktory a kaení potravin
D: Povrchové vrstvy a exopolysacharidy
E: Genetické prvky a prostøedky
F: Fágy a fágová rezistence
G: Fyziologie, metabolismus a mikrobiologie
H: Klonování, regulace a exprese genù a analýza chromozomù
J: Probiotika a zdravotní aspekty
K: Proteolýza, peptidolýza a lipolýza
Sborník abstraktù ze 7. symposia o L AB (http://molgen.biol.rug.nl/lab7/
Posters.html)
(kv)

3. Asijský kongres o dietetice
Ve dnech 18.21. 8. 2002 se v Kuala Lumpur v Malajsii konal
3. Asijský kongres o dietetice (3rd Asia Congress of Dietetics). Odborný program byl kadý den zahájen plenární pøednákou, která se zabývala aktuálními otázkami v oblasti výivové problematiky
v asijském regionu. Program kongresu se soustøedil na otázky
výivy, øízení stravovacích slueb, zmìnu stravovacích návykù
v souvislosti s prevencí chronických chorob a omezení nedostateèného pøíjmu nìkterých mikronutrientù. Souèástí akce byla
i posterová sekce a mezinárodní veletrh.
w w w. n u t r i w e b . o r g . m y / 3 a c d / g e n e r a l . p h p

(mch)

Výstava MENA Food & Drink
Konala se ve dnech 1.4. záøí 2002 v Egyptì v Káhiøe v Cairo
Int´l Convention Centre (CICC). Byl to ji druhý roèník této výstavy zamìøené na potraviny, nápoje a potravináøské pøísady.
Tentokrát byla ale výstava oproti minulému roku samostatná
a expozice byla rozíøena o spektrum strojù, zaøízení a materiálù
pouívaných pro zpracování, dávkování a balení potravin.
Celou expozici doprovázely konference, semináøe a cílená setkání obchodních partnerù.
w w w. a c g - i t e f a i r s . c o m

(lep)

SARA 2002  Abidjan
3. mezinárodní výstava zemìdìlské techniky a technologií potravináøsko-zemìdìlského komplexu SARA 2002 se bude konat ve
dnech 22. 11.30. 11. 2002 v Abidjanu na Pobøeí slonoviny. Výstava má regionální charakter s mezinárodní úèastí. Pobøeí slonoviny je nejvìtím producentem kakaa na svìtì, v produkci kávy
je na 6. místì, v produkci bavlny je na 3. místì na svìtì.
(lep)
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VII. mezinárodní veletr h nápojové technologie
Ve dnech 9.11. dubna 2003 se v brazilském Florianópolisu uskuteèní 7th International Fair of Beverage Technology. Veletrh pøedstavuje jednu z nejvìtích pøíleitostí pro prezentaci zaøízení na
výrobu nápojù, zejména na výrobu piva v Latinské Americe.
Blií informace na internetové stránce: www.fagga.com.br
(lep)

PERU  Mezinárodní veletrh EXPO PESCA 2003
Ve dnech 20.22. 11. 2003 se v peruánské Limì uskuteèní mezinárodní veletrh EXPO PESCA 2003, zamìøený na výrobky a sluby pro lov a zpracování ryb. Na veletrhu budou vystavovány:
plavidla a zaøízení pro lov ryb (lodì, lodní motory a pøísluenství), dále námoøní elektronická zaøízení (napø. radary), zaøízení
pro zpracování ryb vèetnì zaøízení pro konzervaci a zaøízení pro
produkci zmrazených výrobkù, zaøízení pro výrobu rybí mouèky,
dále obalová a plnící technika a dalí.
Kompletní informace o veletrhu lze nalézt na internetové adrese:
www.thaiscorp.com.
(lep)
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Americká asociace cereálních chemikù (AACC) vydává novou
knihu autorù L. Marquarta, J.L. Slavinové a G. Fulchera, nazvanou Celozrnné potraviny ve zdraví a nemoci (382 str., 64 tab.,
139,- USD). Publikace zahrnuje maximum poznatkù o celozrnném cereálním materiálu, vèetnì nejnovìjích informací o pozitivních úèincích a preventivním pùsobení konzumace celozrnných
potravin na zdraví, postojích a názorech spotøebitelù na celozrnné potraviny atd. Jedná se o první knihu svého druhu, která
poskytuje komplexní pøehled o souèasné cereální vìdì a technologii, pøísluných legislativních otázkách, nutrièní hodnotì cereálií, zdravotních pøínosech a spotøebitelských stanoviscích.
Pøesnìjí pøedstavu mohou navodit názvy jednotlivých kapitol:
Celé penièné zrno a celozrnná mouka z historického pohledu,
Struktura celého zrna z hlediska nutricionistù a technologù, Frakcionace penice a jeèmene, Oves a celozrnné ovesné produkty,
Pøehled celozrnných penièných výrobkù, Výroba a jakost celozrnných penièných tìstovin, Sacharidy ve stravì, celozrnné
produkty a riziko cukrovky 2. typu, Spotøeba celozrnných potravin a riziko koronárních chorob, Cereální potraviny, vláknina
a prevence rakoviny, Spotøeba cereálních výrobkù a regulace tìlesné hmotnosti, Mikronutrienty v cereáliích, Celozrnné potraviny, fytoesterogeny a zdraví, Vliv cereálií na glukózu a insulinovou
odezvu, Celá zrna, potravní vláknina a rezistentní krob, Zdravotní tvrzení týkající se celozrnných potravin: vìdecké dùkazy,
modernizace tvorby zákonù FDA, Spotøebitel a celozrnné potraviny, Smìry vývoje a výzkumu v oblasti celozrnných materiálù
a zdraví pro pøítích deset let.
Cereal Chemistry, 79, 2002, è. 5, s. 749

(kop)
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