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Abstrakt:
Maso a masné výrobky vždy patřily co do vlivu na lidské zdraví k velmi
diskutovaným potravinám. V roce 2016 zařadil IARC masné výrobky do kategorie 1,
tedy pro člověka karcinogenní látky a červené maso do kategorie 2A, tedy pro člověka
pravděpodobně karcinogenní látky. V dnešní době se setkáváme s mnoha druhy
výrobků, jejichž kvalita se velmi liší, tudíž výběr vhodného výrobku vyžaduje aktivní
účast spotřebitele.
Cílem teoretické části této bakalářské práce bylo provést rešerši o nutričním složení
masa a masných výrobků a vlivu konzumace masa a masných výrobků na lidské
zdraví, zejména ve spojitosti s klasifikací IARC, a uvést je do souvislosti
s výživovými doporučeními. Z výsledků vyplývá, že se studie týkajících se
konzumace masa a masných výrobků a vlivu na zdraví liší a závěry jsou často
protichůdné. Faktem je, že studie týkající se především negativního vlivu konzumace
masa na lidské zdraví nejsou konzistentní a metodologicky shodné, což znesnadňuje
získání dostatečných důkazů na považování masa a masných výrobků za karcinogeny.
Součástí práce je také frekvenční dotazník, určený studentům vysokých škol v Praze,
který se zaměřuje na frekvenci konzumace masa a masných výrobků a na aspekty
výběru těchto potravin. Cílem praktické části bylo zjištění frekvence konzumace masa
a masných výrobků respondentů, jejich preferencí při výběru těchto potravin a získání
přehledu užívaných technologických postupů při přípravě masa. Výsledky terénního
šetření bylo zjištěno, že většina respondentů při nákupu masného výrobku přikládá
největší důležitost kvalitě a při nákupu masa ceně. Nejvíce respondentů uvedlo jako
nejčastěji používaný postup úpravy masa pečení. Dále bylo zjištěno, že konzumace
kuřecího masa výrazně převyšuje konzumaci jiných druhů mas, což může být,
zejména u žen, rizikovým faktorem vzniku anémie.
Klíčová slova: červené maso, masné výrobky, kardiovaskulární onemocnění, hemové
železo, anémie, kolorektální karcinom
Abstract: Meat and processed meat belong to the most discussed topic regarding an
impact on human health. In 2016 IARC classified processed meat as a carcinogenic to
humans class 1 and red meat as an probably carcinogenic to humans class 2A.

Nowadays, there is a wide offer of processed meat, therefore it is necessary to choose
thoroughly.
The aim of this thesis was to provide a research of a nutrition composition of meat and
processed meat regarding an impact of consumption on human health particulary in
connection with IARC classification and put information into a context of dietary
guidelines. Results showed that studies regarding the consumption of meat and
processed meat and the possible impact on human health vary and the results are often
contradictory. Moreover, the studies discussing a negative impact of meat
consumption on human health are not metodologically consistent. Consequently, those
facts make the view on the discussed issue way more unclear. This thesis also contains
a frequency questionnaire designed for students of colleges in Prague. Accordingly,
the aim of the practical part was to find out a frequency of consumption of food
mentioned above along with an ascertainment of preferences of selection. The results
showed that the majority of respondents chooses processed meat according to the
quality of the product. For selection of meat was price the major attribute. The most
frequently used technological process of food preparing was chosen baking.
Furthermore, it was find out very high consumption of chicken meat in contrast to the
other types of meat in women. This result supports the omnipresent lack of iron in
diet which possibly gives rise to anemia especially in women.
Key words: red meat, processed meat, CVD, heme iron, anemia, bowel cancer
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Seznam zkratek

AMK

aminokyseliny

BMI

body mass index

ČR

Česká republika

CNS

centrální nervová soustava

CRC

kolorektální karcinom

CVD

cardiovascular diseases – kardiovaskulární onemocnění

DHA

kyselina dokosahexaenová

DM2

diabetes mellitus 2.typu

DMT1

divalent metal transporter 1 – dvojmocný přenašeč železa

DPA

kyselina dokosahexaenová

EPA

kyselina eikosapentaenová

HCA

heterocyklické aminy

ICHS

ischemická choroba srdeční

IF

intrinstický faktor

IDA

iron deficiency anemia – anémie z nedostatku železa

LCn-3-PUFA omega 3 PUFA s dlouhým řetězcem
LDL

low density lipoprotein – lipoproteiny o nízké denzitě

MK

mastné kyseliny

MOM

mechanicky oddělené maso

PAH

polycyklické aromatické uhlovodíky

RBP

retinol binding protein – plazmatická bílkovina vázající retinol

PUFA

polynenasycené mastné kyseliny

RDA

recommended daily allowance - doporučená denní dávka

SAFA

nasycené mastné kyseliny

TAG

triacylglyceroly

I. Úvod
Maso a masné výrobky hrají významnou roli ve výživě člověka. Tato
bakalářská práce se ve svých kapitolách zabývá především tématem masa a masných
výrobků ve výživě člověka, možnými pozitivními a negativními vlivy jejich
konzumace na zdraví člověka. Protože na toto téma bylo vypracováno mnoho studií,
mnohdy s protichůdnými závěry, je důležité zahrnout co největší počet těchto studií
pro získání validních výsledků.
Úvodní kapitola je věnovaná legislativním požadavkům kladeným na maso a
masné výrobky, jejich složení, výrobu a distribuci, na kterou navazuje stručný pohled
na maso a masné výrobky jako potravinářskou komoditu. V dalších částech je uvedeno
složení, význam ve výživě člověka a vliv konzumace masa a masných výrobků na
lidské zdraví. Závěrem teoretické části jsou uvedena doporučení vybraných zemí pro
populaci.
Praktická část bakalářské práce uvádí výsledky frekvenčního dotazníku, který
byl zaměřen na frekvenci konzumace a preference výběru masa masných výrobků
studentů vysokých škol v Praze.
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II. Teoretická část
Legislativa
Zákon č. 110/1997 Sb.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů v aktuálním znění se sestává z šesti částí, přičemž pro potřeby
této bakalářské práce slouží pouze část první. Ta pojednává o všeobecných
ustanoveních a povinnostech všech složek potravinářského řetězce, legislativních
opatření při procesu ozařování potravin, klasifikace těl jatečných zvířat, označování
potravin a jejich uvádění na trh. Dále jsou zde uvedeny situace, při kterých je
zakázáno uvádět potraviny na trh (Zákon č. 110/1997 Sb.).
Vyhláška č. 450/2004 Sb.
Vyhláška č.450/2004 o označování výživové hodnoty se vztahuje na veškeré
potraviny s výjimkou balených vod, doplňků stravy a potravin určených pro zvláštní
výživu. Při uvádění výživových tvrzení na výrobku je značení výživové hodnoty
povinné. Vyhláška uvádí dva možné způsoby značení. Při volbě prvního způsobu
značení je distributor povinen uvést energetickou hodnotou výrobku, obsah bílkovin,
sacharidů a tuků. Druhý způsob vyžaduje navíc k informacím o energii, bílkovinách,
tucích a sacharidech uvést obsah nasycených mastných kyselin (SAFA), vlákniny a
sodíku. Při volbě značení není možná kombinace obou způsobů, distributor si musí
zvolit jeden a ten správně uvést. Dále vyhláška stanovuje jednotky, ve kterých se musí
obsah živin uvádět a to na 100 gramů nebo mililitrů výrobku (Vyhláška č.450/2004).
Vyhláška č.69/2016
Vyhláška č.69/2016 o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty
rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, vešla v platnost
v srpnu roku 2016. Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy
Evropské unie, které jsou rozebrány níže.
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Předmětem úpravy této vyhlášky je: způsob označování potravin, druhy a
členění potravin dané komodity, požadavky na jakost, přípustné hmotnostní a
objemové odchylky balení a konkrétní požadavky na uchovávání, manipulaci a
technologii výroby. Maso a masné výrobky jsou uvedeny v prvních dvou částech této
vyhlášky. Definice jednotlivých druhů masných výrobků, které tato vyhláška udává,
jsou uvedeny v příloze č. 1.
Podle této vyhlášky je maso definováno jako výsekové maso jatečně
upravených těl zvířat, která jsou určena k uvedení na trh. Rozšiřující definice je
uvedena v příloze č. 2 Použít název masný výrobek lze, pokud výrobek obsahuje
nejméně 50 hmotnostních procent uvedeného masa z celkového obsahu masa
použitého při jeho výrobě. Pokud výrobek obsahuje méně, než 50 hmotnostních
procent uvedeného masa, musí to být slovy uvedené na obale. Označování
jednotlivých druhů mas je uvedeno v úvodu kapitoly Maso o rozdělení masa
(Vyhláška č.69/2016).
Nařízení EU č.853/2004
Tímto nařízením se stanovují zvláštní hygienická pravidla pro potraviny
živočišného původu. Pro účely této práce jsou nejdůležitější definice jednotlivých
kategorií potravin. Dále jsou v něm zahrnuty oblasti působnosti, povinnosti
provozovatelů potravinářských podniků, označení zdravotní nezávadnosti a
identifikační označení, přeprava, požadavky na jatky, hygiena celého procesu výroby
živočišné potraviny. Definuje postupy, které musí zaručovat, že každé zvíře přijaté do
prostor jatek je řádně identifikováno, opatřeno příslušnými informacemi od
hospodářství, ze kterého pochází, nepochází z hospodářství nebo oblasti, v nichž platí
z hygienických důvodů zákaz přemiś ťování zviŕ ̌ at nebo jiná omezeni,́ je čisté, zdravé a
je v okamžiku, kdy je přepraveno na jatky, v uspokojivém stavu z hlediska dobrých
životnić h podmiń ek zviŕ ̌ at.
Dle nařízení EU č. 853/2004 se pojmem „maso“ rozumí poživatelné díly
zvířat, která jsou uvedena v příloze č.3.
Masnými výrobky se rozumějí zpracované výrobky ziś kané zpracovánim
́
masa nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků, takže z řezné plochy je
zřejmé, že produkt pozbyl znaků charakteristických pro čerstvé maso. Provozovatelé
musí zajisit, že se k jejich výrobě nepoužijí: pohlavní orgány jak samic, tak samců,
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kromě varlat, močové orgány, kromě ledvin a močového měchýře, chrupavky hrtanu,
průdušnice a extralobulární průdušky, oči, oční víčka, vnější zvukovody a rohová tkáň.
Mechanicky oddělovaným masem (MOM) se rozumí produkt získaný
mechanickým oddělovánim
́ z masa na kosti, které zůstalo po vykostění na kostech,
nebo z celých těl poražené drůbeže tak, že se ztratí nebo změní struktura svalových
vláken. K jeho výrobě nesmí být použity: u drůbeže běháky, kůže z krku a hlava a u
ostatních zvířat hlavy, končetiny, ocas, stehenní kost, holenní kost, lýtková kost, pažní
kost, vřetenní a loketní kost (Nařízení č. 853/2004 EU).
Vyhláška č.289/2007
Vyhláška č.289/2007 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné
produkty, které nejsou upraveny přímo předpisy Evropských společenství
v aktualizovaném znění z 1. 3. 2015 uvádí požadavky na živočišné produkty a
zacházení s nimi. Tímto se myslí hygienické požadavky na úpravu, ošetření, přepravu,
zpracování a způsob označování masa, které pochází z daného území. Dále jsou zde
uvedeny hygienické a veterinární požadavky na tržnice a tržiště a druhy masa, které se
na tržnicích smějí prodávat. Součástí jsou i legislativní opatření umožňující
dodavatelům registraci podniku a prodej produktů (Vyhláška č.289/2007).
Zákon č. 242/2000
Zákon č.242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství v aktualizovaném znění
upravuje podmínky za jakých je produkován ekologický výrobek. Vymezuje pojmy
bioprodukt, biopotravina, ekologický podnikatel, ekologický chovatel, ekofarma.
Uvádí podmínky pro registraci zemědelce a jeho povinnosti. Dále stanovuje podmínky
chovu, osvědčování a označování biopotravin. Součástí jsou i opatření za správní
delikty a možné postihy za nedodržování postupů (Zákon č.242/2000 Sb.).
Vyhláška č.4/2008
Vyhláška č.4/2008, která stanovuje druhy a podmínky použití přídatných látek
a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin udává obecné použití přídatných látek,
kde jsou jasně vyjmenovány potraviny, do kterých se žádné takovéto látky přidávat
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nesmí. Dále se zde uvádí jednotlivé kategorie přídatných látek povolené pro užívání
při výrobě potravin spolu s vymezením, v jaké komoditě potravin se smí používat
konkrétní přídatné látky. Jedná se o barviva, sladidla, konzervanty, antioxidanty, látky
určené pro výživu kojenců a malých dětí a extrakční rozpouštědla. Seznam
povolených aditiv k výrobě masných výroků je uveden v příloze 4 (Vyhláška
č.4/2008).
Nařízení č. 1169/2011 EU
Vzhledem k tomu, že byla vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování
potravin a tabákových výrobků k začátku roku 2017 zrušená, se nyní u označování
potravin legislativně postupuje dle nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací
o potravinách spotřebitelům. Protože ne všechny informace, které nařízení obsahuje,
se týkají této práce, vybrala jsem pouze ty nejdůležitější, a to povinné informace na
potravinách.
Povinné informace na potravinách zahrnují označení o složení a vlastnostech
nebo jiných charakteristikách dané potraviny, trvanlivost, uchovávání a bezpečné
použití. Mezi povinné údaje patří:
název potraviny, seznam složek, pomocné látky vyvolávající alergie nebo
nesnášenlivost uvedené v příloze č.5 , které byly užity při výrobě nebo přípravě
potraviny, čisté množství potraviny, datum minimální trvanlivosti nebo datum
použitelnosti, zvláštní podmínky uchování nebo podmínky užití, jméno či obchodní
název provozovatele, zemi původu, návod k použití, bez kterého by se potravina
nedala jinak použít, výživové údaje a to na 100 ml nebo 100 g výrobku nebo na 1
porci s její definicí v gramech. K těmto údajům jsou řazeny i možná důsledky a rizika
vyplývající z její konzumace, pokud nějaké jsou.
Mezi povinné výživové údaje patří: energetická hodnota, množství tuků,
nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. Údaje mohou být
doplněny o informace o obsahu mononenasycených mastných kyselin,
polynenasycených mastných kyselin, polyalkoholů, škrobu, vlákniny a vitamínů.
Energetická hodnota může být uváděna v kilojoulech nebo kilokaloriích, obsahy
ostatních látek v gramech. U masa mohou být uvedeny údaje o místě narození, chovu
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či porážky kusu dobytka. Žádné informace nesmějí být zavádějící a musejí být a
uvedeny v českém jazyce. Dále nařízení obsahuje údaje o správné metodě výpočtu
energetické hodnoty a konkrétní definice všech v ní zmíněných povinných pojmů
(Nařízení 1169/2011 EU).
Nařízení č.1308/2013 EU
Nařízení č.1308/2013 EU, kterým se stanovuje společná organizace trhů se
zemědělskými produkty je použito v přílohách vyhlášky č.69/2016 při definování
kategorií masa dle stáří poraženého dobytka. Odvětví mas zahrnující tyto produkty
jsou uvedeny v příloze č.6 (Nařízení č.1308/2013 EU).
Nařízení č.1760/2000 EU
Nařízení č.1760/2000 EU o systému identifikace a evidence skotu a
označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa uvádí povinné označování
hovězího masa z třetích zemí, systém nepovinného označování a sankce za porušení
tohoto nařízení. Systém identifikace a evidence zahrnuje: ušní značky pro individuální
identifikace zvířete, počítačové databáze, zvířecí pasy, jednotlivé evidence vedené v
každém zemědělském podniku. Dále uvádí údaje povinné na štítku zvířete (Nařízení
č.1760/2000 EU).
Nařízení Komise (ES) č.1825/2000
Nařízení Komise (ES) č.1825/200, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení č.1760/2000 EU, pokud jde o označování hovězího masa uvádí rozšiřující
pravidla o schvalovacím postupu, a o procesu označování pokud nejsou k dispozici
údaje (Nařízení č.1825/2000 EU).
Nařízení Komise (ES) č.566/2008
Nařízení Komise (ES) č.566/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařiź ení Rady (ES) č. 1234/2007 pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsić ̌ nih́ o nebo
mladšího skotu na trh definuje dvě kategorie těchto mas, a to kategorii N osmiměsíční
nebo mladší skot a kategorie Z skot ve věku od osmi do dvanácti měsíců (Nařízení
č.566/2008 EU).
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Maso
Maso je jedna ze základních potravin hrající důležitou úlohu ve výživě
člověka. Jen těžko by mohl masu, jakožto hlavnímu zdroj bílkovin, železa,
kobalaminu a zinku v lidské stravě jakýkoliv rostlinný výrobek v těchto zdrojích
konkurovat. Určujícím faktorem je samozřejmě druh masa, čili složení, které se
v závislosti na druhu masa liší (Kasper, 2015). Za červené maso se považuje maso
savců zahrnující hovězí, vepřové, telecí, skopové, jehněčí, ovčí, koňské a kozí maso
(WHO, 2015).
Z potravinářského hlediska se jako maso označují poživatelné části těla
živočichů, které jsou určeny k lidské výživě. Hlavními složkami masa jsou bílkoviny,
voda, tuky a v menší míře extraktivní látky: minerální látky a vitamíny (Pipek, 2014).

Rozdělení masa
Dle platné české legislativy existují tyto kategorie druhů mas:
Hovězí maso je maso pocházející z mladého býka, býka, volka, jalovice či krávy.
Telecí maso je maso pocházející ze skotu mladšího osmi měsíců.
Hovězí maso z mladého skotu, pocházející ze skotu ve věku od mezi osmi a dvanácti
měsíci.
Vepřové maso zahrnuje maso prasat určených k výkrmu, prasnic a selat.
Skopové maso je maso ovcí.
Jehněčí maso pochází z jehňat ve věku nejvýše dvanácti měsíců.
Kozí maso pochází z koz.
Maso kůzlečí je z kůzlat ve stáří nejvýše dvanácti měsíců.
Koňské maso je maso koní.
Maso hříběcí, které pochází z hříbat ve stáří nejvýše osmnácti měsíců.
Králičí maso, které pochází z králíků.
Krokodýlí maso, které pochází z krokodýlů (Nařízení č.1308/2013 EU).
Zvěřina je buď odchycena z přírody, nebo pochází z farmového chovu. Mezi druhy
zvěřiny patří: jelen, daněk, srnec, muflon, bizon, zubr, prase divoké, zajíc, bažant,
koroptev, kachna divoká, husa divoká, orebice a křepelka (Vyhláška č.69/2016).
Výjimku tvoří drůbeží maso, které se legislativně řadí ke komoditě „ryby“.
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Bio maso
Na bio maso se vztahuje zákon č.242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství uvedený
v kapitole o legislativě.

Požadavky na jakost
Hodnocení jakosti se provádí zejména na základě senzorických vlastností:
chuti, vůně, barvy a textury. Tyto vlastnosti jsou závislé na obsahu svaloviny, tuku a
pojivové tkáně v mase. Jako další metody hodnocení se používají metody
chromatografické, spektrální, imunochemické, molekulárně biologické a další.
Při pohledu na strukturu masa si můžeme všimnout bílých žilek, tedy
mramorování. Jedná se o obsah tuku uvnitř svaloviny (tzv. intramuskulárního tuku),
který je dán intravitálně. Přibližný obsah v mase se pohybuje mezi 2 – 5 % a je podle
něj hodnocena kvalita masa.
Barva masa, jak ji známe, je červená, ovšem následkem oxidace nebo
oxygenace může maso zešednout či zežloutnout. V extrémních případech se můžeme
setkat i s barvou zelenou, která jednoznačně poukazuje na zkažení potraviny. Odstín
masa je odrazem obsahu forem hemových barviv. Jeho odstín (světlý, tmavý) závisí na
obsahu vody, hodnoty pH a nasycení kyslíkem. Při nižší hodnotě pH je maso světlejší,
a naopak. Křehkost masa je dána podílem tkání (vazivo, šlachy), obsahem
intramuskulárního tuku a zráním masa.
Schopnost masa vázat vodu, jinak také vaznost, je důležitá vlastnost, pokud
bude maso dále použito v masné výrobě. Vaznost závisí na hodnotě pH, míře
posmrtných změn, stupni rozmělnění a obsahu přidaných látek. Z hlediska
senzorického je maso, které váže vodu, chutnější a šťavnaté. Maso ztrácející vodu,
spolu s ní přichází o minerální látky a vitamíny v ní obsažené (Pipek, 2014).
Zdravotní závadnost
Podle podstaty a původu zdravotního nebezpečí se rizikové faktory dělí do tří
skupin: biologické, chemické a fyzikální. Biologická nebezpečí jsou způsobena živými
organismy obsaženými v potravině, a to především patogenními bakteriemi jako jsou:
Salmonella, Campylobacter jejuni, Escherischia coli. Vzhledem k možným následkům
a počtu postižených patří biologická nebezpečí mezi nejvýznamnější. Je důležité
zmínit rozdíl mezi otravou z potravin způsobenou bakteriemi, kdy se bakterie
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v potravině pomnoží a požití potraviny s tímto nárůstem způsobí onemocnění, a
bakteriální infekcí způsobenou potravinami, kde je potravina přenašečem infekčního
organismu, přičemž se bakterie nemusí v potravině pomnožit (Demnerová, 2009).
Chemická rizika mohou souviset s nedodržováním systému HACCP zásad při
procesu výroby, což se týká spíše masných výrobků, ale také s výskytem různých
anorganických či organických látek v mase, např. veterinárních léčiv a toxických
minerálů. Fyzikální znečištění představují především mechanická znečištění potraviny
(Hajšlová, 2009).
Dále je důležité rozlišit dvě možné cesty kontaminace potravy: primární a
sekundární kontaminaci. Primární kontaminací se rozumí, pokud první zdroje
nebezpečí, a to jak biologické, chemické či fyzikální, přicházejí se surovinami, ze
kterých se daný výrobek vyrábí. Sekundární kontaminace se označuje proces, kdy je
původně zdravotně nezávadný výrobek či polotovar kontaminován z prostředí
zařízení, rukama pracovníku apod. (Hajšlová, 2009).
Maso patří mezi potraviny nejvíce náchylné ke kontaminaci. Vady zde mohou
vznikat na mnoha úrovních řetězce výroby potraviny, kvalitou života zvířete počínaje
a posmrtnými změnami konče (Gutiérrez, 2013). Mezi faktory mající vliv na
závadnost masa patří působení vody, oxidačně – redukční potenciál, pH, teplota a
specifické nutriční potřeby bakterií. V praxi se většinou jedná o rozklad bílkovin na
povrchu masa vlivem nedostatku kyslíku: například v místě, kde se dotýká obal
výrobku. Bakterie zde produkují peroxid vodíku či sulfan, což má za následek
osliznutí a zelenání masa. Zelenání vzniká na základě změny hemových barviv
(Pipek, 2014).
PSE
Zkratka PSE je odvozena od tří anglických slov popisujících vlastnosti
takového masa: pale, soft, exsudative, tedy světlé, měkké a exsudativní. Takto
poškozené maso vzniká následným poklesem pH v prvních hodinách po zabití zvířete.
Následkem poklesu pH dochází k degradaci svalového myozinu, což vede k nižší
schopnosti vázat vodu. Nejčastějším druhem masa podléhající této zkáze je maso
vepřové (Pipek, 2014).
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DFD
Označení anglosaské literatury při přesném přepisu dark, firm, dry, tedy tmavé,
silné a suché. V takovémto případě je problém opačný, než u výše uvedeného pojmu,
neboť pH pokles v mase není dostačující (Pipek, 2014).
Spotřeba
Spotřeba masa v České republice za posledních deset let mírně klesá. V roce
2015 byla určena na necelých 80 kg na obyvatele za rok, z toho přibližně 9 kg masa
hovězího a telecího, 26 kg masa drůbežího a 42 kg masa vepřového (ČSÚ, 2015).
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Masné výrobky
Masné výrobky jsou technologicky opracované výrobky s obsahem masa jako
převládající základní suroviny.
Masné výrobky jsou typické svojí vysokou energetickou hodnotu a řada z nich
i dlouhou trvanlivostí, a proto jsou dobrým zdrojem energie při fyzicky náročné
činnosti. Díky velké rozmanitosti nabídky masných výrobků lze vybrat jak výrobky
s vyšším obsahem tuku pro doplnění energie, tak i snadněji (Pipek, 2014).
Dělení masných výrobků
Dle vyhlášky č. 69/2016 se masné výrobky dělí do kategorií:
tepelně opracovaný masný výrobek u kterého bylo ve všech částech dosaženo
minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10
minut
tepelně neopracovaný masný výrobek, určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u
něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku
odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut
tepelně neopracovaný pro tepelnou úpravu, určený k tepelné kuchyňské úpravě, u
něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku
odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut
trvanlivý tepelně opracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech
dosaženo minimálního tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C
po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním, zráním, uzením nebo
sušením za definovaných podmínek došlo k poklesu aktivity vody na hodnotu aw
(max.) = 0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě
skladování plus 20 °C a za případně dalších skladovacích podmínek
fermentovaný trvanlivý masný výrobek, zpracovaný masný výrobek tepelně
neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení,
popřípadě uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody na hodnotu
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aw (max.) = 0,93, s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C a za
případně dalších skladovacích podmínek.
konzerva je výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný
polokonzerva je výrobek neprodyšné uzavřený v obalu, pasterovaný (Vyhláška
č.69/2016).
Složení
Složení masných výrobků se velmi liší, často se zpracovává vepřové, hovězí a i
drůbeží maso, zahrnující kategorii MOM, sůl, solící směsi s dusičnany či dusitany,
koření a rostlinné přísady (Vyhláška č. 69/2016). Ze zdravotního hlediska jsou
diskutovanými látkami dusitany a dusičnany, které mohou při předávkování způsobit
oxidaci hemoglobinu a methemoglobinémii. Dalším rizikem je vznik karcinogenních
látek při zahřátí na vysokou teplotu, např. grilováním nebo pečením v troubě. V těchto
případech by se proto měly používat výrobky, které jsou pro výše uvedené úpravy
určené (uvedeno na obale výrobku jako „grilovací“) a dusitany neobsahují. Riziko
příjmu karcinogenů vzniká především při konzumaci domácích uzených výrobků.
Obsah těchto látek ve výrobcích uzených moderními metodami je zanedbatelný. Co se
týká obsahu dusitanů a dusičnanů, nebezpečí jsou malá, protože se dnes dusitany do
masných výrobků přidávají ve formě dusitanové solící směsi, která zabraňuje vzniku
rizika předávkování. Někteří výrobci používají solící směsi obohacené jodem, čímž
přispívají k pokrytí denní doporučené dávky (RDA) jód (Pipek, 2014).
Je snaha, aby se do masných výrobků přidávaly deriváty kyseliny fosforečně
opatrně, protože jejich větší příjem ochuzuje lidský organismus o vápník. Proto se pro
děti vyrábějí výrobky s velmi nízkým nebo žádným obsahem takovýchto látek.
(Pipek, 2009).
Dále se do masných výrobků přidávají látky upravující technologické a
senzorické vlastnosti a prodlužující údržnost. Řadí se sem již zmíněné soli kyseliny
fosforečné, kyselina askorbová, askorban, mléčnany a další, které jsou uvedeny
v příloze č. 5 (Vyhláška č. 69/2016).
Bílkoviny a glutamáty se považují za zlevňující přísadu a jejich obsah
v kvalitních výrobcích je diskutovatelný (Pipek, 2009).
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Požadavky na jakost masných výrobků
U masných výrobku nesmí docházet k uvolňování vody a tuku při nakrojení.
Jejich povrch nesmí být oslizlý, lepkavý, svraštělý nebo porostlý plísní (s výjimkou
ušlechtilých druhů plísní). Při nakrojení nesmí být viděny nezpracované části výrobku
či shluky koření, pokud se nejedná o charakteristický znak výrobku (Vyhláška
č.69/2016). Požadavky na vybrané druhy masných výrobků jsou uvedeny v příloze
vyhlášky č. 69/2016. Stejně jako u masa se u masných výrobků hodnotí senzorické
vlastnosti.
Označování
Dle vyhlášky č. 69/2016 se masné výrobky v technologických obalech
považují za potraviny nebalené. Masné výrobky se dělí do výše uvedených skupin a
podle toho se označují příslušnými názvy. Ke každému druhu masného výrobku jsou
uvedené konkrétní jakostní požadavky na složení, senzorické vlastnosti, chemické a
fyzikální znaky, které musí daný výrobek splňovat (Vyhláška č.69/2016).

Spotřeba
O spotřebě masných výrobků v ČR nebyla nalezena data.
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Význam ve výživě člověka
Maso je základní potravina s nejvyšším podílem stopových prvků. Jak již bylo
zmíněno v úvodu, maso má vysokou výživovou hodnotu, nejen pro svůj obsah
biologicky hodnotných bílkovin a tuků, ale i železa, folátu, kobalaminu a pyridoxinu
(Kasper, 2015). Mezi další významné látky které maso obsahuje patří draslík, fosfor,
hořčík, měď a zinek (Kudlová, 2009) Konzumace červeného masa prakticky pokrývá
ze dvou třetin RDA kobalaminu (Williams, 2007). Vnitřnosti, především játra, jsou
cenným zdrojem vitamínu A (Biesalski, 2004). Existují také látky, které se v mase a
masných výrobcích nevyskytují, a pokud ano, tak ve velmi malém množství jako např.
sacharidy či vitamín C, ten lze získat pouze z čerstvé krve.
Výživová hodnota masných výrobků se velmi liší v závislosti na jeho obsahu,
především obsahu tuku a soli. Přesto je příjem kvalitních masných výrobků považován
za zdroj plnohodnotných bílkovin, vitamínů a minerálních látek. (Pipek, 2014).
Obsah živin
Bílkoviny a dusíkaté látky
Bílkoviny jsou polymery aminokyselin (AMK), které tvoří většinu hmoty
živých organismů (Velíšek&Hajšlová, 2009). V lidském těle neexistují rezervoáry
bílkovin, veškeré proteiny tvoří struktury těla nebo fungují v rámci hormonů a
metabolického transportu (McArdle, 2015). Lidský organismus navíc nedokáže
syntetizovat všechny potřebné AMK, proto se jejich určitá část musí přijímat potravou
(Kasper, 2015). Při nedostatečném příjmu bílkovin vzniká protein – energetická
malnutrice.
Při zvýšeném příjmu bílkovin se zvyšuje glomerulární filtrace v ledvinách a
tím i vylučování vápníku, což může vést ke vzniku kamenů. Toxicky také působí
metabolity nevyužitých AMK, které mohou zasahovat do procesu onkogeneze
(Kudlová, 2009). Funkce každého proteinu je závislá na sekvenci aminokyselin, ze
kterých se každý protein skládá.
Existuje více způsobů dělení bílkovin např. dle struktury, tvaru molekuly,
rozpustnosti, typu vázaného nebílkovinného podílu a zdroje. Z výživového hlediska se
nejčastěji setkáme s dělením na bílkoviny plnohodnotné: které obsahují všechny
esenciální AMK a neplnohodnotné bílkoviny s nedostatkem esenciálních AMK.
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Biologická hodnota bílkovin se určuje dle dostupnosti peptidových vazeb v daném
proteinu enzymům lidského organismu, výživová hodnota bílkovin se určuje dle
obsahu esenciálních AMK. Přesto, že při tepelném zpracování dochází k denaturaci
svalových bílkovin, nemá tento proces vliv na výživovou hodnotu bílkovin v mase či
v masném výrobku. V organismu člověka se proteiny rozkládají enzymatickou
hydrolýzou, neboť organismus nedokáže využít bílkoviny v jejich původní formě
(Velíšek&Hajšlová, 2009). Ovšem bez předchozí denaturace proteinů ve stravě
tepelnou úpravou je jen málo vazeb přístupných pro následné zpracování enzymy.
Enzymy zprostředkovávající tyto reakce se nazývají proteázy a můžeme je najít
v žaludečních, pankreatických i střevních šťávách. Metabolismus bílkovin začíná
v žaludku pepsinem, a to hydrolýzou peptidových vazeb sousedících aromatických
AMK s AMK větveným řetězcem a s methioninem. V návaznosti na tento děj se
vylučují další enzymy trypsin, chymotrypsin a elastáza, přičemž trypsin se účastní
katalýzy hydrolýzy esterů lysinu a argininu, chymotrypsin esterů aromatických AMK
a elastáza esterů malých neutrálních alifatických AMK.
Jiné enzymy , exopeptidázy v pankreatické šťávě uvolňují AMK z volného N
konce a aminopeptidasy z volného C-konce. Dále hydrolýza pokračuje v kartáčovém
lemu střeva, kdy dipeptidázy a tripeptidázy katalyzují hydrolýzu dipeptidů a
tripeptidů. Činností všech těchto enzymů vzniká směs volných AMK a oligopeptidů,
které mohou být absorbovány a přeneseny portální žilou do řečiště, posléze do jater,
kde probíhá transaminace AMK (Murray et al., 2012).
Příjem bílkovin by měl být minimálně 0,83 g/kg na den u dospělého člověka.
(McArdle, 2015). Pro děti se rozmezí pohybuje mezi do 2,0 g/kg na den (IOM, 2017).
Těhotné ženy by měly příjem bílkovin navýšit o 20 g a kojící matky o 10 g bílkovin na
den (McArdle, 2015).
Mezi potraviny s bohatým obsahem bílkovin patří především potraviny
živočišného původu. Mezi významné rostlinné zdroje bílkovin patří luštěniny (hrách,
fazole, čočka) a olejniny (sója, ořechy, mák). Středně vysoký obsah proteinů obsahují
obiloviny a cereální výrobky. Nízký je obsah proteinů v zelenině a ovoci. Maso je
kvalitním zdrojem bílkovin, protože, na rozdíl od rostlinných zdrojů, obsahuje
všechny esenciální aminokyseliny. Hodnoty obsahu bílkovin v mase se pohybují
v rozmezí od 9,1 – 28 % (tabulka č. 1).
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Tabulka č.1 – Obsah bílkovin ve vybraných druzích masa

potravina

Obsah v %

maso hovězí

20,8

maso telecí
maso vepřové
maso skopové
maso králičí
vnitřnosti
zvěřina

21,8
15,5
16,4
20,1
17,2
23

čočka

25,8

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009

Bílkoviny se v živočišné svalové tkáni vyskytují jako sarkoplazmatické
(myoglobin), myofibrilární (aktin, myozin) a strukturní proteiny (kolageny, elastiny).
Můžeme zde nalézt i volné AMK v celkovém množství 0,3. Jako další dusíkaté látky
se v mase vyskytují purinové a pyrimidinové nukleotidy (Velíšek&Hajšlová, 2009).
Dostatečný příjem všech esenciálních AMK může být problém. Většinou se
jedná o lysin, methionin a threonin, pro které byl proto zaveden pojem limitující
AMK. Pro snadnější dosažení požadované RDA je některých státech povolena
fortifikace běžných potravin, např. v Japonsku obohacení rýže lysinem a sójových
výrobků methioninem (Velíšek&Hajšlová, 2009). Všeobecně je vegetariánská dieta
chudá na zdroje limitujících AMK. Nicméně, ovolaktovegetariánská strava může
zajistit dostatečný příjem kvalitních bílkovin (IOM, 2017).
Tuky
Tuky plní funkci rezervoáru energie pro lidský organismus, chrání vnitřní
orgány, fungují jako tepelná izolace a přenašeče důležitých vitamínů (McArdle, 2015).
Při jejich nedostatečné konzumaci dochází k narušení vývoje, zvýšenému riziku
vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS), diabetes mellitus 2. typu (DM2) a vzniku
mnoha dalších komorbidit (IOM, 2017). Při nadměrném příjmu tuků dochází ke
vzniku obezity se všemi jejími následky (Kudlová, 2009).
Ve stravě se tuky nejčastěji vyskytují ve formě triacylglycerolů (TAG) nebo
fosfolipidů. TAG se definují jako sloučeniny s obsahem vázaných mastných kyselin
(MK) o více než třech atomech uhlíku v molekule. Proto, že jsou MK nejvýznamnější
složkou lipidů, nejčastěji se dělí podle vazeb mezi nimi, a to na tuky obsahující
nasycené mastné kyseliny (SAFA): tzn. bez dvojných vazeb, nenasycené polyenové
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mastné kyseliny (PUFA), mezi které se řadí např. kyselina linolová a linolenová a
které obsahují dvě a více dvojných vazeb, a nenasycené monoenové mastné kyseliny
(MUFA), které obsahují pouze jednu dvojnou vazbu. SAFA jsou důležité jako
strukturní komponenty buněk a přispívají k normální funkci proteinů. Většina
konzumace SAFA pochází z živočišných výrobků, především masa a mléčných
výrobků. V tucích potravin s obsahem SAFA se nejčastěji vyskytuje kyselina
palmitová, a to jak v živočišných, tak rostlinných lipidech. Většina lipidů živočišných
tkání, tedy i masa obsahuje 20 – 30 % kyseliny palmitové. Jako další se v živočišných
potravinách vyskytují kyselina myristová a kyselina stearová (Velíšek&Hajšlová,
2009). Přehled obsahu SAFA v jednotlivých potravinách uvádí tabulka č. 2. Přesto, že
jsou SAFA potenciálním zdroje energie pro lidský organismus, mohou být
syntetizovány i endogenně. Nemají žádný pozitivní vliv na lidské zdraví, tudíž nejsou
ve stravě esenciální (IOM, 2017). Co se týká obsahu nenasycených MK, MUFA se
v potravinách vyskytují pouze stopově s výjimkou kyseliny olejové. Ta tvoří 30 – 40
% celkových MK v tkáních živočichů. Obsah PUFA v potravinách se obecně
pohybuje velmi širokém rozmezí od 10 – 90 % (Velíšek&Hajšlová, 2009). Některé
z nich člověk nedokáže syntetizovat, a proto je musí přijímat stravou. Jedná se např. o
kyselinu linoleovou a linolenovou, které fungují jako prekurzory kyseliny
eikosapentaenové (EPA) nezbytné pro tvorbu prostaglandinů, tromboxanů,
leukotrienů a lipoxinů a dokosahexaenové (DHA), která je esenciální pro vývoj CNS a
sítnice (Murray, 2012). Jejich konzumace se také považuje za prevenci ischemické
choroby srdeční (ICHS) (IOM, 2017). Je fakt, že obsah nenasycených MK
v živočišných tucích, s výjimkou rybích olejů, je menší a méně rozmanitější, než je
tomu v tucích rostlinných. Obsah tuku v mase se liší, přičemž může být významně
ovlivněn krmením dobytka (tabulka č. 2) (Pereira&Vicente, 2013).
Tabulka č. 2 – Obsah SAFA, MUFA a PUFA ve vybraných potravinách - % z celkového obsahu živin

vepřové sádlo
hovězí lůj
mléčný tuk
kokosový tuk
olivový olej
řepkový olej

SAFA v %
25-70
47-86
53-72
88-94
8-26
5-10

MUFA v %
37-68
40-60
26-42
5-9
54-87
52-76

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009
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PUFA v %
4-18
1-5
2-6
1-2
4-22
22-40

Látkou doprovázející konzumaci tuků je cholesterol. Jedná se o zoosterol,
který vzniká endogenně z izoprenových jednotek a je také přijímán stravou, tedy
exogenně (Velíšek&Hajšlová, 2009). V organismu je skladován ve tkáních a v plazmě
j přítomen ve formě volného cholesterolu, nebo ve formě estru cholesterolu s MK.
Jedná se o hlavní složku žlučových kyselin, dále funguje jako prekurzor steroidních
hormonů (Murray, 2012). Cholesterol se nachází pouze v živočišných potravinách a to
především v nervových tkáních (nejvíce v mozku) (Velíšek&Hajšlová, 2009). Obsah
cholesterolu ve vybraných potravinách ukazuje tabulka č. 3.
Tabulka č. 3 – Obsah cholesterolu ve vybraných potravinách

potravina

mg/kg

maso hovězí
maso telecí
maso vepřové
maso skopové
uzeniny
tvaroh

590 - 670
650 - 700
600 - 760
700 - 720
470 - 1150
50 - 130

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009

Zastoupení MK a cholesterolu v masných výrobcích se u každého výrobku liší
a záleží na druhu výrobku (Pipek, 2014).
Metabolismus tuků začíná hydrolýzou esterové vazby TAG jazykovou a
žaludeční lipázou. Tímto procesem vzniknou volné MK a 1,2-diacyglyceroly. Za
přítomnosti kolipázy pankreatu je do střeva vylučována pankreatická lipáza, která
specificky štěpí primární esterové vazby za vzniku 2-monoacylglycerolů a volných
MK. Tyto sloučeniny jsou dále spolu s fosfolipidy a cholesterolem emulgovány
žlučovými solemi do micel. Vznik micel umožňuje příjem těchto látek do epitelu
tenkého střeva a transport vitamínů rozpustných v tucích střevem. Ve střevním epitelu
dojde k hydrolýze 1-monoacyglycrolů na MK a glycerol a acylaci
2-monoacyglycerolů na TAG. Dále jsou MK s dlouhým řetězcem esterifikovány na
TAG a vyloučeny do lymfatického systému ve formě chylomikronů a MK s krátkým a
středně dlouhým řetězcem přecházejí do portální žíly ve formě volných MK.
Cholesterol se vstřebává rozpuštěn v micelách. Méně než 25 % přijatých TAG je úplně
hydrolyzováno na MK a glycerol (Murray et al., 2012).
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Příjem tuků by měl pokrývat 30 – 35 % denního příjmu celkové energie a
neměl by klesnout pod 20 % (Velíšek&Hajšlová, 2009). SAFA by měly tvořit
maximálně 10 % potravou přijímané energie, PUFA minimálně 7 % až 10 % energie,
přičemž by se měl zvýšit příjem kyseliny linolenové oproti příjmu kyseliny linolové
v poměru 5:1 (Kasper, 2015). Co se týká cholesterolu, jeho příjem potravou by neměl
překročit 300 mg, protože jinak se v organismu zvýší transport lipoproteinů s nízkou
denzitou (LDL), a tím i uvolňování tuků do krve (Velíšek&Hajšlová, 2009).
Sacharidy
Obsah sacharidů v mase je zanedbatelný. Ve svalech zvířat se nachází
glykogen, což je zásobní polysacharid v živočišném organismu, jehož obsah v tkáni se
ztrácí post mortem. (Velíšek&Hajšlová, 2009)
Železo
Železo se považuje za kvantitativně nejdůležitější ze stopových prvků a je také
v souvislosti s výživovou hodnotou masa nejdiskutovanějším prvkem. V potravinách
se vyskytuje ve formě hemové: potraviny živočišného původu jako maso, masné
výrobky, nebo non hemové: převážně potraviny rostlinného původu, ale také mléko a
mléčné produkty (tabulka č. 5) (IOM, 2017). V organismu je se nalézá výhradně ve
vazbě s proteiny, většina ve vazbě s hemoglobinem, dále taky s myoglobinem a
cytochromy (tabulka č. 4). Jeho nedostatek způsobuje hypochromní mikrocytární
anemii (IDA) se všemi jejími následky (McArdle, 2015).
Tabulka č.4 – Rozložení sloučenin železa v lidském organismu

Sloučenina

% z celkového množství
60 - 70
3-5
7 - 15
0,1
0,1
0,1

hemoglobin
myoglobin
ferritin
transferrin
kataláza
cytochrom C

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009

Zpracování železa lidským organismem probíhá nejprve natrávením žaludeční
šťávou na rozpustné komplexy, které se posléze absorbují v horní části tenkého střeva.
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V těle se dále transportuje ve formě transferrinu (železo transportující protein plazmy)
a skladuje ve formě ferritinu (v lidských tkáních) nebo hemosiderinu (Ganong, 2005).
Vstřebávání železa v těle se zvyšuje, pokud jsou jeho zásoby v těle vyčerpány až na
40 – 60 % (Velíšek&Hajšlová, 2009). Ztráty železa v lidském organismu jsou
poměrně malé s výjimkou ztrát při menstruačním krvácení (Ganong, 2005). Takovéto
ztráty dosahují okolo 20 mg při každém krvácení. (Kasper, 2015) Železo může být
absorbováno pouze jako dvojmocné, což může být problém, protože se většina železa
v potravinách nalézá vázána trojmocně ve formě ferihydroxidových komplexů
(Kasper, 2015). Proto je ho doporučováno konzumovat spolu s redukčními látkami:
askorbáty, pro podpoření absorpce v tenkém střevě (Koolman&Rohm, 2009).
Biodostupnost hemové formy železa je vysoká a pouze málo ovlivnitelná jinými
dietními faktory, zatímco biodostupnost non hemového železa závisí na rozpustnosti
předešlých zkonzumovaných potravin obsahujících hemové železo. Je dokázáno, že
přítomnost hemového železa zvyšuje absorpci non hemového železa.
RDA železa je pro muže nad 19 rokem života 8 mg. Ztráty železa při menstruaci jsou
individuální, proto je doporučená hodnota RDA pro ženy mezi 19 – 50 rokem života
18 mg, přičemž by příjem neměl překročit 45 mg. U žen po padesátém roce je RDA
snížena na 8 mg a u gravidních žen 27 mg (IOM, 2017). Při konzumaci potravin
s obsahem železa a současnou konzumací fytátů, polyfenolů či sójových proteinů
v jiných potravinách se míra absorpce železa snižuje, což může být problémem při
konzumaci vegetariánské stravy. O železo jsou v některých zemích (např. USA)
fortifikovány běžně užívané potraviny jako např. snídaňové cereálie (IOM, 2016) .
Tabulka č.5 – Obsah železa ve vybraných potravinách

potravina

mg/kg

maso vepřové
maso hovězí
maso kuřecí
játra vepřová
ryby
vaječný žloutek

10 - 20
22 - 30
4,3 - 8,4
130 - 370
1,3 - 1,5
61 - 72

fazole
čočka
sója

59 - 82
69 - 130
50 - 110

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009
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Vzhledem k tomu, že je z běžné stravy celková bio dostupnost železa okolo
18 %, při vegetariánské stravě je okolo 10 %, což v praxi znamená zvýšení RDA
1,8 krát (IOM, 2017). Karence železa zůstává při dobrovolné i nedobrovolné
konzumaci vegetariánské stravy velkým problémem, kterým trpí mnoho lidí na světě
(Black et al., 2008).
Kobalamin
Kobalamin tvoří substituovaný korinový cyklus, který obsahuje jako centrální
atom kobalt.
V některých zemích se můžeme setkat s komerčně dostupnými doplňky
kobalaminu pod pojmem kyanokobalamin. V těle plní úlohu jako koenzym
metabolismu nukleokyselin (IOM, 2017). Jeho nedostatek způsobuje vznik
perniciózní anemie a neurologických obtíží (McArdle, 2015). Proces absorpce
kobalaminu začíná v žaludku, kde je kobalamin pomocí pepsinu a žaludečních kyselin
uvolněn z vazby na proteiny v potravě a naváže se na kobalofilin, což je vazebný
protein vylučovaný slinami. Ve vazbě na tento protein se vitamín dostává do
dvanáctníku, kde je hydrolyzován a uvolněn pro vazbu na intrinsický faktor (IF).
Jedná se o glykoprotein, který je vylučovaný parietálními buňkami žaludeční sliznice.
V této fázi se IF naváže na aktivní vitamery kobalaminu. Samotná absorpce
kobalaminu probíhá v koncovém úseku ilea, kde receptory vážou pouze kobalamin –
IF, nikoliv volný vitamín (Murray, 2012). Celkově je jeho absorpce relativně malá, v
průměru 20%. Mezi faktory negativně ovlivňující absorpci kobalaminu patří kouření, a
to z důvodu vysokého příjmu kyanidu, který může narušovat jeho metabolismus. Jeho
ztráty organismem jsou velmi malé, pohybují se v hodnotách okolo 0,1-0,2 %
přijatého množství. Kobalamin je termostabilní, významné ztráty probíhají jedině
vyluhováním, jedná se přibližně o 55 – 70 % (Velíšek&Hajšlová, 2009).
RDA je stanoveno na 2,4 µg pro muže i ženy od 19 let (IOM, 2017). RDA pro
gravidní a kojící ženy je stanoveno na 4 µg (Velíšek&Hajšlová, 2009).
Z živočišných zdrojů se významně vyskytuje v játrech, rybách a vepřovém mase
(Kasper, 2015). Obsah kobalaminu ve vybraných potravinách ukazuje tabulka č. 6.
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Tabulka č. 6 – Obsah kobalaminu ve vybraných potravinách

potravina

µg/kg

maso vepřové
maso hovězí
játra vepřová

6 - 10
20
500 - 1220

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009

Maso je jako jedna z deseti komodit zdrojem přibližně 20 % a více z jeho
celkového příjmu, přičemž se jeho absorpce pohybuje od 65 % z masa skopového,
11% z jater a 60 % z masa kuřecího a 24-36 % z vajec (Velíšek&Hajšlová, 2009).
Tento vitamín je syntetizován bakteriemi ve střevě přežvýkavců, proto je jeho jediným
zdrojem živočišná strava, což může být problémem u veganské stravy především
v rozvinutých zemích. Důvodem lepšího zásobení v rozvojových zemích je potrava
kontaminovaná bakteriemi, jejichž činností kobalamin vzniká. Díky konzumaci těchto
potravin lidé v těchto zemích snadněji dosáhnou RDA (IOM, 2017).
Pyridoxin
Pyridoxin (pyridoxin a přidružené sloučeniny) působí jako koenzym
v metabolismu AMK a glykogenu. Jeho nedostatek má za následek vznik ledvinových
kamenů, senzorické neuropatie, křečí, dermatitid a vysoké dráždivosti (McArdle,
2015).
Vyskytuje se v několika formách, přičemž v živočišných tkáních je ve formě
pyridoxal 5 fosfátu, ve kterém je střevem lépe absorbovatelný, zatímco v rostlinných
zdrojích se nachází ve formě pyridoxalu a pyridoxolu, ve které je méně využitelný
(Velíšek&Hajšlová, 2009). Celková biodostupnost z potravy se pohybuje okolo 75 %.
Ztráty u potravin živočišného původu jsou ovšem vyšší, než u potravin rostlinného
původu, kvůli reaktivnější formě pyridoxinu vyskytující se v živočišných potravinách.
V těle je intracelulárně skladován v různých tkáních. Protože může být pyridoxin
tvořen bakteriemi v nižších úsecích tenkého střeva, jsou jeho ztráty organismem jen
těžko určitelné. Mnoho studií prokázalo, že snížený příjem bílkovin má za následek
pokles hladiny pyridoxinu, konkrétní biochemické cesty jsou ovšem nejasné (IOM,
2017).
RDA je pro muže i ženy nad 19 let 1,3 mg. Pro gravidní ženy je RDA zvýšena
na 1,9 mg. Pyridoxin se přirozeně nejvíce vyskytuje v hovězích játrech, dále také
v sójových náhražkách masa. Častá je jeho konzumace ve fortifikovaných cereáliích
(IOM, 2017).
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Odhaduje se, že 40 % RDA pokrývá konzumace masa, 22 % zelenina, 12 %
mléko a mléčné výrobky, 10 % cereálie, 5 % luštěniny a 8 % ovoce
(Velíšek&Hajšlová, 2009). Všeobecně se tedy za dobré zdroje pyridoxinu považuje
vepřové maso, játra, ryby, špenát a vlašské ořechy (Kasper, 2015).
Folát
Folát (souhrnně označující deriváty kyseliny listové), má důležitou funkci jako
koenzym v reakcích souvisejících se syntézou DNA a metabolismu AMK
(transaminace, syntéza kreatinu atd.). Při nedostatečném příjmu vzniká anemie a
gastrointestinální poruchy (McArdle, 2015). Gravidní ženy s nedostatečným příjmem
folátu jsou během těhotenství vystaveny vyššímu riziku vzniku vrozené vývojové vady
u jejich dětí, zejména vzniku spina bifida. Riziko z vyššího příjmu hrozí pouze při
obohacování stravy foláty při nedostatku kobalaminu: tj. při stavu megaloblastické
anemie. Dochází zde k urychlení rozvoje nervového poškození, které při tomto typu
anemie vzniká (Murray et al., 2012).
Absorpce folátu probíhá v tenkém střevě, přičemž je těžké odhadnout míru
ztrát organismem, protože je částečně syntetizován bakteriemi střevní mikroflóry. Jeho
bio dostupnost kolísá mezi 100 % při podání formou suplementu a 50 % při příjmu
běžnou potravou, respektive příjem běžnou potravou nepřevažuje 50 % bio
dostupnost. Jako dostupnost snižující faktory figurují především kouření a alkohol.
Folát je labilní co se týká skladování, i termické úpravy. Ztráty vyluhováním bývají
zpravidla vyšší (až 95 %), než ztráty způsobené hydrolýzou (Velíšek&Hajšlová,
2009).
RDA je pro muže a ženy nad 18 let stanoveno na 400 µg a pro gravidní ženy na 600
µg (IOM, 2017). V prvním trimestru těhotenství se RDA stanovuje až 900 µg. Protože
je příjmu 0,6 mg denně jen velmi obtížné dosáhnout běžnou stravou, doporučuje se
jeho suplementace doplňky stravy (Velíšek&Hajšlová, 2009). Uvádí se, dodržování
RDA ještě před početím významně snižuje výskyt spina bifida. Toto je důvod proč je
v některých zemích mouka foláty obohacována (Murray et al., 2012).
Mezi významné zdroje folátu patří v mas, fortifikované cereálie, a tmavá
zelenina, jako je např. špenát (IOM, 2017). Mezi další zdroje dále patří droždí a vyšší
houby.
Z masa a masných výrobků obsahují nejvýznamněji folát vepřová játra a
vnitřnosti obecně. Ztráty folátu v masných výrobcích se pohybují od 20 – 35 %
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(Velíšek&Hajšlová, 2009). Obsah folátu ve vybraných potravinách ukazuje tabulka č.
7.
Tabulka č. 7 – Obsah folátu ve vybraných potravinách

potravina

mg/kg

maso vepřové
maso hovězí
játra vepřové

0,01 - 0,04
0,02 - 0,18
1,36 - 2,21

ryby

0,12

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009

Folát spolu s kobalaminem hraje významnou roli v metabolismu
homocysteinu, jehož zvýšená hladina je jedním z významných rizikových faktorů
vzniku CVD (Velíšek&Hajšlová, 2009).
Vitamín A
Vitamín A (obsahující i pojmy provitamíny A) má, jakožto složka rhodopsinu
a jodopsinu, významný vliv na správnou funkci zraku. Dále se účastní
mukopolysacharidové syntézy a obnovy buněk různých tkáních. Při jeho nedostatku
vzniká xeroftalmie, noční slepota až trvalé oslepnutí (McArdle, 2015). Schopnost
metabolizovat vitamín A je omezená, proto vede jeho vyšší konzumace k akumulaci
v lidském organismu. Mezi symptomy toxicity patří bolesti hlavy, zvracení, ataxie,
anorexie, hepatomegalie a hyperkalcemie (Murray et al., 2012).
V potravinách rostlinného původu se vyskytují pouze provitamíny A, tedy
karoteny a xanthofyly. Karoteny jsou specifické pro svoji schopnost reagovat s
volnými radikály, čímž inhibují nežádoucí oxidační reakce. Hlavní formou vitamínu A
v živočišných potravinách je retinol a retinal (Velíšek&Hajšlová, 2009). Ve všech
zdrojích je vitamín relativně stabilní sloučeninou. K degradaci může dojít při
vystavení vitamínu A světlu či vyšším teplotám čímž dojde k isomeraci.
Absorpce vitamínu A probíhá v tenkém střevě a významně k ní přispívá tuk. Negativní
vliv na absorpci má způsob konzumovaného zdroje. Např. z nakrájené karotky se
karotenoidy absorbují z 25 %, zatímco z homogenizovaného kusu z 56 %. Mezi
důvody vzniku karence řadíme ethylismus, nejen pro celkový snížený příjem per os,
ale především pro vyšší mobilizaci vitamínu A z jater.
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RDA vitamínu A pro dívky od 14 – 18 let 700 µg, pro muže od 14 – 18 let 900 µg, pro
muže nad 18 let 900 µg a pro ženy nad 18 let 700 µg. Pro gravidní ženy je RDA
stanoveno na 750 µg a pro kojící matky na 1300 µg. (IOM, 2017)
Protože je v organismu skladováno 90 % vitamínu A v játrech, patří mezi jeho
nejbohatší zdroje. Vepřová játra obsahují zhruba 30 mg/kg retinolu
(Velíšek&Hajšlová, 2009).
Mezi další zdroje patří mléčné produkty a ryby. Obsah vitamin a provitamínu
A ukazuje tabulka č. 8. Protože je obsah vitamín A úměrný obsahu tuku, za lepší
zdroje se považují mléčné výrobky s vyšším obsahem tuku a máslo. Z přírodních
zdrojů je důležitá konzumace mrkve, která významně příspívá k pokrytí RDA ve
formě provitamínů (IOM, 2017).
Tabulka č. 8 – Obsah vitamínu a provitamínu A ve vybraných potravinách

potravina
maso
játra
mrkev

mg/kg
vitamín A

provitamín A

0,1
30 - 400
0

0,4
300
20 - 95

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009

K relativně vysoké mortalita a morbiditě dětí v rozvojových zemích přispívá
karence vitamínu A. Vlivem snížení počtu ciliárních buněk a zvýšením sekrece
zároveň dochází k redukci mukociliární clearance tedy i zvýšené adsorpci respiračního
syncytiálního viru (Biesalksi, 2004). Murray et al. uvádí, že deficit vitamínu A patří
mezi nejvýznamnější odstranitelné příčiny slepoty (Murray et al., 2012).
Zinek
Zinek se v těle vyskytuje jako součást mnoha metaloenzymů, ovlivňuje funkci
a integritu proteinů a účastní se regulace genové exprese (Kasper, 2015). Při
nedostatečném příjmu zinku stravou dochází k atrofii pohlavních žláz a poruchám
růstu (McArdle, 2015). Nadbytek zinku, způsobuje podráždění sliznic trávicího ústrojí
a zvracení (Velíšek&Hajšlová, 2009).
Přes 85 % zinku je uloženo v kosterních svalech a kostech. Doposud nebyly
objeveny konkrétní cesty zprostředkovávající bio dostupnost zinku v tenkém střevě
(IOM, 2017). Absorpce se odehrává především v duodenu, ale i v dalších částech
tenkého střeva a podílí se na ní tzv. přenašeče dvojmocných kationtů (DMT1)
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(Velíšek&Hajšlová, 2009). DMT1 jsou proteinové transportéry kadmia, zinku, železa
a mědi v lidském organismu (Espinoza et al., 2012). Zinek se ve střevě absorbuje
v závislosti na pH, neutrální hodnoty podporují vazebnost (IOM, 2017). Je vědecky
dokázáno, že se resorpce zinku ve střevě zvyšuje při jeho nižší saturaci organismem.
Za normálních podmínek je účinnost resorpce v průměru 30 %. Mezi faktory snižující
absorpci patří extenzivní podávání železa a kalcia (nejčastěji formou potravinového
doplňku) především pro svoji kompetici kalcia a zinku. Dále může být snížena
konzumací fytátů, který snižuje jeho resorpci ve střevě, a endogenními faktory.
Všechny tyto faktory mohou přispívat ke snížené absorpci zinku u vegetariánů. Ztráty
zinku jsou obtížně měřitelné pro svoji neustálou reabsorpci ve střevě
(Velíšek&Hajšlová, 2009). Mezi faktory, které pozitivně ovlivňují účinnost absorpce
zinku příjem bílkovin, protože vazba zinku na proteiny přispívá k účinnosti jeho
absorpce. Zinek má také vliv na obsah vitamínu A v játrech, protože ovlivňuje sekreci
RBP, tudíž se při jeho snížené hladině mobilizují zásoby vitamínu A v těle (IOM,
2017).
RDA je 8 mg pro ženy a 11 mg pro muže. RDA pro gravidní ženy je ve věku
14 – 18 let 12 mg a ve věku 19 – 50 let 11 mg.
Mezi významné zdroje zinku patří především červené maso, mořské plody a
celozrnné potraviny. Obsah ve vybraných zdrojích zinku ukazuje tabulka č. 9.
Tabulka č.9 – Obsah zinku ve vybraných potravinách

potravina

mg/kg

maso vepřové
maso hovězí
maso kuřecí
játra vepřová
ryby
vaječný žloutek

17 - 40
30 - 43
8,1 - 12
56 - 112
3,3 - 27
38

fazole
čočka
sója

21 - 38
28 - 32
29 - 67

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009

Ovšem jeho ztráty při mletí zrn v případě celozrnných výrobků dosahují
přibližně 80 % celkového obsahu. Přidáme-li k tomu ještě sníženou bio dostupnost
zinku vlivem přítomnosti fytátů v celozrnných výrobcích, navýší se RDA pro
vegetariány, mezi jejichž nejvýznamnější zdroje zinku celozrnné výrobky patří,
přibližně o 50 %. Na druhou stranu dnes v některých existuje mnoho cereálních
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výrobků fortifikovaných o zinek, které dosažení požadované dávky usnadňují, což se
týká především USA a Kanady (IOM, 2017). Co se týká masa, jedná se o velmi
kvalitní zdroj, zejména pro svůj vysoký obsah zinku a absenci fytátů a jiných
sloučenin, které by mohly negativně ovlivnit jeho absorpci. Doporučení, která
nabádají ke snížení konzumace červeného masa ve stravě mohou mít negativní vliv na
hladinu zinku u žen (Gibson, Health&Limbaga, 2001).
Selen
Funkce selenu se v těle demonstruje především selenoproteiny, které mají
antioxidační funkci v rámci vzniku kardiovaskulárních onemocnění (CVD) a rakoviny
(Rayman, 2000). Při nedostatečném příjmu dochází ke vzniku endemické
osteochondropatie známé pod názvem Kashin-Beckova choroba. Tato choroba se
vyskytuje velmi vzácně s jedinou výjimkou, kterou je jihozápadní Čína, kde je půda
na selen extrémně chudá (Yao et al., 2011). Další pro tuto oblast typickou chorobu je
vznik Keshanské nemoci u která také vzniká v souvislosti s nedostatečným příjmem
selenu. Jedná se o kardiomyopatii, jež často končí smrtí (Chen, 2012).
V potravinách se nejčastěji nachází ve formě selenomethioninu. V těle se
nejvíce nachází v kostech, játrech a ledvinách. Selen má velmi dobrou biodostupnost a
absorpci, která závisí na formě, ve které byl selen přijat. U selenomethioninu je to až
95 %, zatímco u seleničitanu 44 – 76 % (Velíšek&Hajšlová, 2009). RDA pro muže i
ženy je stanovena na 55 µg, pro gravidní ženy na 60 µg. Tento prvek se vyskytuje
v rostlinných i živočišných potravinách, přičemž jeho obsah závisí na kvalitě půdy,
kde zvíře pobývalo či kde byla pěstována rostlina. Vzhledem k tomu, že rostliny
nejsou na selenu na rozdíl od živočichů závislé, se za spolehlivější zdroj považují
živočišné potraviny (IOM, 2017).
Tabulka č.10 – Obsah selenu ve vybraných potravinách

potravina

µg/kg

maso vepřové
maso hovězí
maso kuřecí

20-70
20
70-110

játra vepřová

90-340

ledviny
mrkev

970-1840
1-3

Zdroj: Velíšek&Hajšlová, 2009
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Dalšími významnými zdroji jsou mořské plody a vejce. Je zajímavé, že i přes
výrazný rozdíl obsahu selenu v rostlinných a živočišných výrobcích není běžné, že by
lidé stravující se vegetariánskou stravou trpěli karencí tohoto stopového prvku
(Kasper, 2015). Příjem selenu dietou je v různých zemích velmi odlišný. V ČR se díky
přidávání selenu do hnojiv zemědělských plodin za poslední desetiletí zlepšil jeho
obsah v potravinách, čímž se předpokládaný častý deficit českého obyvatelstva
přiblížil hodnotám RDA (Velíšek&Hajšlová, 2009).

Vliv na lidské zdraví
Konzumace červeného masa poskytuje mnoho vitamínů a minerálů potřebných
k životu (Kasper, 2015).
Jeden z nejčastěji uváděných pozitivních faktorů patřící ke konzumaci masa je
významný obsah dobře využitelné formy železa v červeném mase. Dle přezkoumání
WHO z let 1993 – 2005 celosvětově trpí IDA na 47 % předškolních dětí a 42 %
těhotných žen, přičemž 60 % těchto případů je následkem nedostatečného příjmu
železa. Jako hlavní příčinu vzniku IDA uvádí WHO nízkou konzumaci masa a ryb
zejména u lidí trpících chudobou (Black et al., 2008). Gibson&Ashwell uvádějí, že
konzumace méně než 90 g červeného masa denně uvádí konzumenty do 3x vyššího
rizika vzniku IDA (Gibson&Ashwell, 2002). Mezi doporučeními pro prevenci
rakoviny WCRF z roku 2007 je uvedeno doporučení omezit příjem červeného masa a
vyvarovat se příjmu masných výrobků. V rozšířené verzi je uvedeno, že je doporučeno
konzumovat méně než 500 g červeného masa a masných výrobků za týden. Zároveň
WCFR uvádí, že cílem je snížit příjem na 300 g týdně, což je ovšem v rozporu z výše
uvedenou studií od Gibson&Ashwella o prevenci vzniku IDA (WCRF, 2006).
Co se týká konzumace masa a masných výrobků a zvýšené hladiny lipidů v
krvi, jsou názory studií odlišné. Faktem je, že velký vliv na obsah tuků v mase má
vaření. Všeobecná dietní doporučení o snížení energetického příjmu se mnohdy
nepřímo týkají snížení konzumace masa, jako spíše snížení konzumace SAFA. Na
druhou stranu je důležité vzít v potaz, že např. kyselina stearová, která se v mase hojně
vyskytuje, může být lidským organismem konvertována na kyselinu olejovou, která
bývá asociována s pozitivními vlivy na zdraví člověka (Pereira&Vicente, 2013). Bylo
prokázáno, že mírná konzumace bílkovin červeného masa snižuje hodnoty krevního
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tlaku bez zvýšení lipidů v plazmě. Přibližně 50 % intramuskulárního tuku hovězího a
skopového masa se skládá z MUFA a PUFA. Vhodný poměr PUFA a SAFA může
vést k redukci cholesterolu v plazmě (Hodgson et al., 2006). Studie Li et al. nalezla
v krvi respondentů, kteří konzumovali nad 285 g denně, zvýšené hladiny cholesterolu,
LDL a TAG. V případě toho výzkumu ovšem nebyly rozlišeny na jednotlivé kategorie
maso a masné výrobky. V jiných studiích nebyla asociovaná konzumace masa,
konkrétně nad 180 g denně, s vyššími hladinami cholesterolu, LDL a TAG v krvi. Dle
studie Beauchesne-Rodneau vede mírná konzumace libového červeného masa ke
snížení hodnot LDL a TAG v krvi (Beauchesne&Rodneau, 2003). PUFA s dlouhým
řetězcem (LCn-3-PUFA) jsou známé pro své pozitivní účinky na srdce. Konzumace
LCn-3-PUFA má přínosné efekty na CNS a zánětlivou odpověď. LCn-3-PUFA se
hojně vyskytují i v rybách, ale protože je na denním příjmu obyvatelstva častěji
červené maso než ryby, považuje se červené maso za hlavní zdroj LCn-3-PUFA
(McAfee et al., 2010). Studie Russoa uvádí, že lze maso považovat za zdroj až 20 %
LCn-3-PUFA v lidské stravě (Russo, 2009). Existují studie, které prokázaly vyšší
koncentraci LCn-3-PUFA v krvi u konzumentů červeného masa než u vegetariánů, což
poukazuje na význam konzumace červeného masa. V návaznosti na tyto odlišné
výsledky poukazuje analýza McAfeeho na důležitost rozlišení kategorie masa a
masných výrobků a na zahrnutí veškerých dietních zvyklostí respondentů (McAfee et
al., 2010).
Červené maso je hlavním a obtížně nahraditelným zdrojem kobalaminu
v lidské stravě. Je prokázáno, že snížená hladina kobalaminu má za následek zvýšenou
hladinu homocysteinu, což se považuje za rizikový faktor vzniku CVD. Studie dle
Manna zjistila vyšší hladiny homocysteinu u vegetariánů oproti hladinám populaci
mírně konzumující červené maso (McAfee et al., 2010). Nedostatek kobalaminu je
nejčastější příčinou vzniku megaloblastické anémie (Green&Miller, 2005). Přesto že
se jako benefity konzumace vegetariánské stravy uvádí nižší hodnoty body mass index
(BMI), snížení krevního tlaku a nižší riziko vzniku ICHS, zanedbání suplementace
kobalaminu nuluje všechny tyto výhody. Navíc může nevhodné složení vegetariánské
stravy negativně ovlivňovat absorpci kobalaminu, což je dalším rizikem konzumace
této stravy (Rizzo et al., 2016).
Mezi další aspekty, které mají vliv na výslednou kvalitu masa se v mnoha
studiích zmiňuje zejména kvalita chovu zvířat a jeho etické aspekty, ilegální užívání
hormonů a antibiotik, obsah těžkých kovů jako je olovo nebo kadmium. Tyto těžké
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kovy se hromadí především v játrech a ledvinách, kde mohou dosáhnout koncentrace
až v mg/kg. Obsah kovů dále souvisí se stářím a výživou zvířat, u starších zvířat jsou
koncentrace kovů vyšší. V konzervovaných potravinách se častěji nacházejí vyšší
množství olova. Důvodem je proces kontaminace obsahu plechovky slitinou materiálu,
kterým je zataven vršek plechovky (Velíšek&Hajšlová, 2009). Informace, které by
poskytovaly konkrétnější údaje o výskytu těchto negativních faktorů by byly nad
rámec této bakalářské práce.
Konzumace masa a masných výrobků je často považována za jeden
z rizikových faktorů vzniku rakoviny (konkrétně karcinomu prostaty, prsu a CRC) a
CVD, především ICHS a DM2 (Micha et al., 2012). V souvislosti s potenciálním
vlivem na vznik rakoviny jsou nejčastěji diskutovány obsah HCA, hemového železa,
nitrosaminů a vliv kuchyňské úpravy, která má sama o sobě vliv na obsah hemového
železa (Sinha et al., 2009).
Co se týká tvrzení možného rizika pro karcinom prostaty, dle meta-analýzy
Bylsma and Alexander nebyl prokázán žádný negativní vliv konzumace masa a
masných výrobků na vznik karcinomu prostaty (Bylsma&Alexander, 2015). Nicméně,
studie z roku 2004 uvádí, že konzumace masa s vysokým podílem tuku může mít vliv
na vznik karcinomu prostaty (Biesalski, 2004).
Dále je konzumace masa a masných výrobků často uváděna v souvislosti s
výskytem kolorektálního karcinomu (CRC) (Alexander&Cushing, 2010).
Dle prospektivní kohortové studie Crosse et al. je konzumace červeného masa a
masných výrobků pozitivně hodnocena co do vzniku CRC. Jako možné důvody uvádí
výskyt hemového železa, nitrátů a HCA a masné výrobky považuje za možné zdroje
prekurzorů N-nitroso sloučenin. První uvedený faktor zakládá na teorii, že hemové
železo, na rozdíl od non hemového, v lidském organismu zvyšuje oxidativní stres a
tím i riziko vzniku CVD. Riziko ovšem vzniká pouze při konzumaci vyšší než
doporučené dávky železa. Důvodem je to hromaděním železa v lidském organismu,
což může mít za následek sníženou extrakci inzulinu v játrech a vznik
hyperinzulinémie (Rajpathak et al., 2006).
Druhý faktor je zmíněn pro potenciální vznik kancerogenů v mase, které
mohou vznikat při jeho vystavení vysoké teplotě (Cross et al., 2010). Je známo, že při
zahřátí masa na vysokou teplotu například grilováním, dochází k tvorbě produktů
pyrolýzy, jako jsou PAU a HCA (Kasper, 2015). Uvažuje se, že některé mutagenní a
karcinogenní HCA vznikají v kouři produkovaném při úpravě masa (Sugimura et al.,
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2004). Při technologické úpravě uzením vznikají kromě dehtových látek karbonylové
látky, především formaldehyd. Suspektní je i výskyt výše zmíněných PAU např.
benzo(a)pyrenu (Pipek, 1998).
Dle epidemiologické meta-analýzy je ovšem většina zahrnutých studií
týkajících se rizika vzniku rakoviny statisticky nedostatečná a nekonzistentní. Z toho
důvodu nemůže být pozitivní asociace mezi konzumací červeného masa a vzniku CRC
indikována a závěry analýz jsou nejasné (Alexander&Cushing, 2010).
Studie související se vznikem ICHS a DM2 přikládají důležitost procesu
úpravy masného výrobku a obsahu soli, nitrátů a jiných aditiv. Micha et al. poukazuje
na fakt, že největší rozdíl v riziku vzniku CVD mezi masem a masnými výrobky
způsobuje obsah sodíku, který je v masných výrobcích až o 400 % na gram vyšší než v
mase. Dále uvádí, že masné výrobky také obsahují přibližně o 50 % více nitrátů na
gram než maso. Studie Micha et al. dále zdůrazňuje, že na vznik ICHS a DM2 má
především vliv výživové zvyky jako celek, čímž dává důraz na možné rozdílné
způsoby metodiky, které analyzované studie použily. Z dostupných důkazů vyplývá
silná asociace vzniku ICHS a DM2 s konzumací masných výrobků, mírná asociace
konzumace masa a výskytu DM2 a malá až žádná asociace konzumace masných
výrobků a výskytu ICHS. Jako nejpravděpodobnější látky způsobující tento výskyt
jsou považovány cholesterol, hemové železo, nitráty a sodík (Micha et al., 2012).
Zda má konzumace masa a masných výrobků podíl na vzniku DM2 je nejasné.
Dle analýz je konzumace masných výrobků asociována s vyšším rizikem rozvoje DM2
a jiných kardiometabolických onemocnění, přičemž se většina studií orientuje
především na zkoumání masných výrobků (Micha et al., 2012). Existuje názor, že
riziko rozvoje DM2 záleží na typu konzumovaného masa (Fretts et al., 2012). Zda má
konzumace masa a masných výrobků podíl na vzniku DM2 je nejasné (Micha et al.,
2012). Shrnutí výhod a nevýhod konzumace masa v porovnání s konzumací
vegetariánské stravy uvádí tabulka č. 11.
I přes závěry zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) o zařazení
červeného masa do skupiny karcinogenů a čerstvého masa do skupiny potencionálních
karcinogenů jsou důkazy stále nedostatečné (Kouvari et al., 2016). Chan et al. uvádějí,
že primární prevence vzniku CRC a CVD nadále spočívá v životním stylu a v omezení
konzumace červeného masa u lidí, kteří jej konzumují nadmíru (Chan et al., 2011).
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Tabulka č. 11 – Výhody a nevýhody konzumace vegetariánské stravy

Konzumace vegetariánské stravy

Konzumace masa

vysoký obsah vlákniny

Výhody

energetická a nutriční denzita
příjem vysoce kvalitních
bílkovin

pravděpodobně nižší příjem energie

Nevýhod
y

pravděpodobně vyšší příjem antioxidantů

nejkvalitnější zdroj železa,
zinku, B12

pravděpodobně vyšší příjem vody
nižší příjem železa
riziko deficitu zinku a B12
nedostatek zdrojů EPA a DHA
nízká biologická hodnota přijatých bílkovin

možný vysoký příjem tuku
Možný vysoký obsah sodíku *
kontaminanty

Zdroj: Pereira&Vicente, 2013, Upravila: Helena Staňková
* zejména při příjmu masných výrobků

Doporučení
Protože jsou doporučení České republiky poměrně stručná, pro zmapování
pohledů na konzumaci masa a masných výrobků použiji srovnání zahraničních
směrnic pro populaci, konkrétně české, švédské, americké, britské a australské.
Veškeré hodnoty RDA jsou určeny pro dospělého jedince.

Doporučení v rámci České republiky
Konkrétní doporučení na konzumaci masa samotného neexistuje. Společnost
pro výživu, sdružující odborníky na výživu ČR, naléhá na snížení spotřeby
živočišných potravin s vysokým podílem tuku, zahrnující např. uzeniny a lahůdkářské
výrobky a snížení příjmu živočišných tuků (SPV, 2012).

Švédské směrnice
Švédské směrnice doporučují nepřekračovat množství 500 g za týden (hovoří
se zde o mase hovězím, vepřovém, jehněčím a zvěřině), přičemž se do tohoto limitu
započítává i možná menší dávka masných výrobků blíže nedefinovaná. Ve směrnici je
jasně sděleno, že maso je nutričně bohatá komodita s významným obsahem železa,
selenu a vitamínů skupiny B, přičemž se ale musí dbát na správnou kombinaci
potravin, konkrétně konzumovat maso s rostlinnými výrobky, tedy s vlákninou. Další
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doporučení dává důraz na kvalitu masa, upřednostňuje bioprodukty kvůli šetrnému
zacházení se zvířaty. S tím souvisí i environmentální faktory a ochrana zvířat, na které
je ve směrnici kladen důraz. V návaznosti na tyto údaje je poukázáno na maximální
zpracovatelnost jatečního masa v rámci čeho je tedy výroba masných výroků
ekonomicky a environmentálně prospěšná. V této směrnici je jasně uvedeno, že
konzumace většího než doporučeného množství masa zvyšuje riziko vzniku CRC i při
zanedbání vedlejších faktorů, jako jsou životní styl, nedostatečná konzumace zeleniny
a požívání alkoholu (Livsmedelsverkets rapportserie, 2015).

Americké směrnice
Americké směrnice se od evropských přístupově velmi liší. Je zde kladen důraz
na zvyky, které ovlivňují frekvenci a množství konzumace potravin. Co se týká
samotné konzumace masa, jako limit je uváděno 700 g masa, drůbežího masa a
masných výrobků na týden, pokud je současně dodrženo doporučené týdenní množství
kalorií, sodíku, SAFA a přidaného cukru. Dále následuje upozornění, že snížený
příjem masa blíže nespecifikovaný, snižuje pravděpodobnost vzniku CVD, DM2 a
obezity. Dle těchto směrnic se konzumace masa řadí mezi zdravé jídelní návyky
(USDA, 2015).

Britské směrnice
Podle britských směrnic by mělo být červené maso součástí zdravého
stravování. Pod pojem červené maso se řadí maso hovězí, vepřové, jehněčí, kozí,
telecí a zvěřina. Pod ten samý pojem, tedy i doporučení, se řadí masné výrobky
upravené uzením, nakládáním, solením, jakýmkoliv přidáváním konzervantů, což
zahrnuje paštiky, párky, slaniny, šunku a salámy. Doporučené množství je pro tuto
kategorii stanoveno na 70 g na den. Vyšší množství je považováno za rizikové pro
vznik CRC a jiných onemocnění (NHS, 2015).

Australské směrnice
Australské směrnice zařazují do jedné kategorie libové maso, drůbež, ryby,
vejce, tofu, ořechy a fazole. Doporučený příjem je stanoven na tři porce kterékoliv
komodity z této kategorie denně. Směrnice uvádějí, že pokud bude jedna z porcí
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obsahovat maso, dochází ke snížení rizika vzniku CVD. Co se týká konkrétní
problematiky červeného masa a rizika vzniku rakoviny, jako jediná z uvedených
směrnic uvádí, že na považování masa jako karcinogenu nebylo provedeno dost
validních studií. Co se týká masných výrobků, konkrétně se uvádí, že mohou mít
vysoký obsah soli a SAFA, je tedy nevýhodné konzumaci masa nahrazovat konzumací
masných výrobků. Jako jediná alternativa nahrazující konzumaci masa jsou zde
uváděna vejce. Tyto směrnice jsou také velmi odlišné v tom, že zde uvádějí oficiální
závěry hodnocení rizik vzniku CRC s konzumací masa. Jako pravděpodobná je
hodnocena asociace pravdivost tvrzení, že konzumace masa převyšující 100 – 120 g
na den je asociována s rizikem vzniku CRC. Stupněm C, tedy předpokládanou
asociací, je uvedeno, že konzumace červeného masa je asociována se zvýšeným
rizikem vzniku renálního karcinomu. Konkrétní hodnoty v gramech ovšem nejsou
v této směrnici uvedené, což může pro obyvatele působit zmatečně (NHMRC, 2013).
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III. Praktická část
Cíl práce a hypotézy
Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjištění frekvence konzumace
masa a masných výrobků, preferencí při výběru těchto potravin a získání přehledu
užívaných technologických postupů při přípravě masa spolu s posouzením konzumace
a aspektů výběru potravin u vzorku studentů vysokých škol v Praze.
Na základě uvedených cílů byly stanoveny tyto hypotézy:
Hypotéza 1:
Muži častěji konzumují měkké, trvanlivé a tvrdé salámy než ženy.
Hypotéza 2 :
Všichni respondenti přikládají při výběru masného výrobku největší význam ceně.
Hypotéza 3:
Respondentky konzumují nejčastěji maso kuřecí.
Hypotéza 4:
Nejvíce respondentů přikládá největší význam při výběru masa ceně.
Hypotéza 5:
Muži nejčastěji konzumují maso smažené.

Metodika práce
Jako formu praktické části jsem zvolila kvantitativní dotazníkové šetření.
Cílem tohoto frekvenčního dotazníku bylo získání informací o frekvenci konzumace
masa a masných výrobků v a přehledu preferencí při výběru masa a masných výrobků.
Vypracovala jsem anonymní frekvenční dotazník, uvedený v příloze č. 7, určený
studentům vysokých škol v Praze, kteří konzumují maso či masné výrobky. Dotazník
byl tvořen třinácti otázkami. Většinu odpovědí jsem získala díky umístění dotazníku
na internetový portál Survio a rozesláním emailů na různé fakulty Univerzity Karlovy,
ČVUT, VŠCHT a VŠE s prosbou o vyplnění a instrukcemi, pro koho je dotazník
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určen. Díky této metodě se mezi respondenty nachází jak studenti medicíny a
technických škol, tak i studenti humanitních a uměleckých oborů.
Celkem jsem získala 304 odpovědí, přičemž od dvaceti lidí jsem získala odpovědi
osobně. Průzkumu se účastnilo 102 můžu a 202 žen ve věkovém rozmezí mezi 18 až
55 lety.
V dotazníku jsem pro získání charakteristiky souboru použila identifikační
otázky, tedy věk, pohlaví, dále pak výšku a hmotnost, ze kterých jsem vypočetla BMI
jednotlivců, posléze průměrné BMI vzorku. Poté jsem vytvořila tabulku pro zjištění
frekvence konzumace kategorií masných výrobků. Členění jednotlivých skupin bylo
vypracováno podle platné legislativy. U každé kategorie jsem uvedla několik příkladů
konkrétních výrobků, pro ulehčení výběru odpovědi. Tabulka týkající frekvence
konzumace se masa byla obdobné, skládala se ovšem z mnou vybraných druhů masa.
Navíc měli respondenti možnost uvést frekvenci konzumace i jiných než zvolených
druhů mas. V jednom případě respondent uvedl maso krůtí, v ostatních dvaceti
případech se jednalo o příležitostnou konzumaci ryb.
Dvě z otázek byly zhotoveny formou přiřazování hodnot jednotlivým
odpovědím, čímž jsem chtěla zjistit preference při nákupu masa a masných výrobků.
Jako aspekty volby u masných výrobků jsem zvolila výběr mezi cenou, kvalitou a
výživovou hodnotou potraviny. K aspektům výběru masa jsem přidala ještě možnost, a
to aspekt bio masa. Každá odpověď musela být ohodnocena známkami. V případě
výběru masných výrobků se jednalo o známky 1 – 7, u masa bylo rozmezí 1 – 4.
V obou případech byl nejvýznamnější faktor určen nejnižším číslem. Pro zjištění
užívaných technologických postupů jsem uvedla 5 nejběžnějších (pečení, vaření,
dušení, smažení a grilování), přičemž měl respondent vybrat jím nejužívanější postup.
Součástí dotazníku byl také všeobecný přehled výživových návyků týkající se
vybraných potravinových komodit a frekvence jejich konzumace pro získání širšího
povědomí o stravování respondenta.
Závěrečná otázka dotazníku ohledně jejich vnímání vlastního stravování byla
více otevřená a pomohla mi v náhledu na pocity lidí ohledně jejich stravování.
Výsledky sběru informací jsou formami grafů a tabulek, uvedeny v další kapitole.

44

Výsledky
Výsledky dotazníkového šetření jsou uváděny ve stejném pořadí, jako jsou
otázky ve frekvenčním dotazníku.
Charakteristika souboru
Průzkumu se účastnilo 34 % (202) žen a 66 % (102) mužů, celkem jsem tedy
získala 304 (N) odpovědí. Průměrné BMI souboru bylo 22,49.
Tabulka č. 12 – Počet a průměrné BMI respondentů (N=304)

počet
ženy
muži
celkem

BMI
202
22,48
102
22,49
304
22,49

Graf č. 1: Pohlaví respondentů a podíl mužů a žen (N=304)

34%

66%

ženy

muži

Frekvence konzumace masných výrobků
Z výsledků vyplývá, že nejvíce konzumovaným masných výrobkem byla šunka
kdy 43, 8 % respondentů uvedlo frekvenci 1-3x týdně a 12,5 % respondentů dokonce
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každý den. Pozitivní jsou nízká čísla týkající se konzumace s frekvencí 4-6 týdně
téměř u všech kategorií: salámů měkkých (1 %), tvrdých (1,3 %) i trvanlivých (1,3 %),
konzerv (0,3 %) a polokonzerv (0 %), vyšší číslo je patrné pouze u konzumace šunek
(15,5 %). Malý zájem o polokonzervy může být způsobem neznalostí respondentů o
rozdílu mezi konzervami a polokonzervami.
Tabulka č. 13 – Frekvence konzumace masných výrobků u 304 respondentů (procento respondentů)

1 x denně

2 x denně

1-3x týdně

4-6x týdně

1-3x za
měsíc

< 1 za
měsíc

šunka

12,5%

2,3%

43,8%

15,5%

18,1%

7,9%

salámy měk.

0,3%

0,0%

11,5%

1,0%

37,2%

50,0%

salámy trv.

1,0%

0,0%

7,9%

1,3%

23,0%

66,8%

salámy tvrd.

1,0%

0,0%

7,6%

1,3%

24,3%

65,8%

konzervy

0,0%

0,0%

4,6%

0,3%

23,7%

71,4%

polokonzervy

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

99,0%

Graf č. 2: Frekvence konzumace masných výrobků u 304 respondentů

1 x denně

2 x denně

1-3x týdně

4-6x týdně

1-3x za měsíc

< 1 za měsíc

polokonzervy
konzervy
salámy tvrd

salámy trv
salámy m.
šunka
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%
80,0%
procento respondentů

100,0%

Zajímavý je výrazný rozdíl ve frekvenci konzumace šunky v porovnání
s dalšími kategoriemi masných výrobků, u kterých je patrná nízká frekvence
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120,0%

konzumace, a to jak u mužů, tak u žen. Celkově jsou u mužů čísla frekvence
konzumace 1 – 3x týdně u všech druhů salámů a konzerv mírně vyšší než u žen.
Frekvence konzumace masných výrobků u žen
Tabulka č. 14 – Frekvence konzumace masných výrobků u 202 žen (procento respondentů)

výrobek

1 x denně

2 x denně

1-3x týdně

4-6x týdně

1-3x za
měsíc

< 1 za
měsíc

šunka

6,6%

1,3%

32,9%

7,2%

12,2%

6,3%

salámy měk.

0,0%

0,0%

3,6%

0,3%

22,7%

39,8%

salámy trv.

0,0%

0,0%

3,3%

0,3%

11,8%

51,0%

salámy tvrd.

0,0%

0,0%

3,9%

0,7%

12,8%

49,0%

konzervy

0,0%

0,0%

2,0%

0,3%

13,5%

50,7%

polokonzervy

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

66,1%

Graf č. 3 – Frekvence konzumace masných výrobků u 202 žen

1 x denně

2 x denně

1-3x týdně

4-6x týdně

1-3x za měsíc

< 1 za měsíc

polokonzervy
konzervy
salámy tvrd
salámy trv
salámy m.
šunka
0%

10%

20%

30%
40%
50%
60%
procento respondentů
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70%

80%

90%

100%

Frekvence konzumace masných výrobků u mužů
Tabulka č. 15 – Frekvence konzumace masných výrobků u 102 mužů (procento respondentů)

výrobek

1 x denně

2 x denně

1-3x
týdně

4-6x
týdně

1-3x za
měsíc

< 1 za
měsíc

šunka

5,9%

1,0%

10,9%

8,2%

5,9%

1,6%

salámy měk.

0,3%

0,0%

7,9%

0,7%

14,5%

10,2%

salámy trv.

1,0%

0,0%

4,6%

1,0%

11,2%

15,8%

salámy tvrd.

1,0%

0,0%

3,6%

0,7%

11,5%

16,8%

konzervy

0,0%

0,0%

2,6%

0,0%

10,2%

20,7%

polokonzervy

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

32,9%

Graf č. 4 – Frekvence konzumace masných výrobků u 102 mužů

1 x denně

2 x denně

1-3x týdně

4-6x týdně

1-3x za měsíc

< 1 za měsíc

polokonzervy
konzervy
salámy tvrd
salámy trv
salámy m.
šunka

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%
20,0%
25,0%
procento respondentů

30,0%

35,0%

40,0%

Důležitost aspektů při výběru masných výrobků
Úkolem respondentů bylo přiřazení hodnoty čísel 7 – 1 v závislosti na
důležitosti konkrétního aspektu při výběru masného výrobku. Hodnota 1 určuje faktor
nejvýznamnější, hodnota 7 nejméně významný.
Jako aspekty jsem vybrala celkový podíl masa, obsah soli, obsah aditiv, barvu/vzhled,
cenu, zemi původu a bio výrobu.
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Z tabulky je patrné, že na prvním místě, tedy jako nejvýznamnější faktor,
výrazně dominoval celkový podíl masa, byl zvolen 76,3 % respondentů jako
nejvýznamnější faktor. Jako nejméně významný, tedy s hodnotou 7, skončil faktor bio
výroby, který uvedlo na posledním místě 42,4 % respondentů. S hodnotou 2 už jsou
výsledky více vyrovnané. Překvapivé jsou shodné počty odpovědí u faktorů celkového
podílu masa, obsahu aditiv a země původu.
Tabulka č. 16 – Důležitost aspektů při výběru masných výrobků u 304 respondentů (procento respondentů)

hodnota

počet odpovědí
celkový podíl
masa

obsah
soli

obsah
aditiv

barva/vzhled

cena

země
původu

bio
výrobek

1

76,3%

1,0%

0,7%

9,2%

7,2%

1,6%

3,9%

2

10,5%

14,5%

10,5%

28,0%

21,4%

10,5%

4,6%

3

8,6%

12,8%

16,8%

21,4%

24,0%

11,5%

4,9%

4

2,3%

19,1%

17,8%

14,8%

14,1%

17,8%

13,8%

5

0,7%

25,0%

16,1%

11,8%

12,2%

17,4%

17,1%

6

0,0%

18,8%

21,7%

10,2%

10,5%

25,7%

13,2%

7

1,6%

8,9%

16,4%

4,6%

10,5%

15,5%

42,4%

Frekvence konzumace vybraných druhů masa
63 % respondentů odpovědělo, že konzumuje 1-3 týdně kuřecí maso, a z tohoto
počtu 69 % žen, což vypovídá o převaze oproti mužům. Na rozdíl od mužů je ovšem
konzumace jiných druhů masa u žen slabší. Je důležité si uvědomit, že přesto, že jsou
čísla konzumace hovězího a vepřového masa 1 -3x týdně u mužů a žen podobná,
dotazníku se účastnilo 2x více respondentek než respondentů.Nejméně
konzumovaným masem byly vnitřnosti a zvěřina, které 80 % respondentů konzumuje
méně než 1x měsíčně.
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Tabulka č.17 – Frekvence konzumace vybraných druhů masa u 304 respondentů (procento respondentů)

mleté
maso

zvěřina

telecí

vepřové

hovězí

kuřecí

vnitřnosti

Denně

0%

0%

0%

0%

1%

3%

0%

1-3x týdně

15%

1%

2%

39%

32%

63%

2%

4-6x týdně

0%

0%

0%

3%

2%

17%

0%

1-3x za měsíc

56%

18%

25%

44%

46%

14%

18%

< 1 za měsíc

28%

80%

73%

13%

19%

3%

80%

Graf č. 5 - Frekvence konzumace vybraných druhů masa u 304 respondentů
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4-6x týdně

1-3x za měsíc
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Frekvence konzumace masa u žen
Tabulka č.18 – Frekvence konzumace vybraných druhů masa u 202 žen (procento respondentů)

výrobek

mleté
maso

zvěřina

telecí

vepřové

hovězí

kuřecí

vnitřnosti

Denně

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

1-3x týdně

5,6%

0,3%

1,0%

20,1%

15,8%

45,4%

1,3%

4-6x týdně

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

7,2%

0,0%

1-3x za měsíc

38,5%

9,5%

10,2%

35,9%

33,6%

11,2%

11,5%

< 1 za měsíc

22,4%

56,6%

55,3%

10,5%

16,8%

1,6%

53,6%

Graf č. 6 – Frekvence konzumace vybraných druhů masa u 202 žen
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Frekvence konzumace vybraných druhů masa u mužů
Tabulka č.19 – Frekvence konzumace vybraných druhů masa u 102 mužů (procento respondentů)

muži

mleté
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zvěřina

telecí

vepřové

hovězí

kuřecí

vnitřnosti
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0,33%

0,00%

0,00%

0,33%

0,99%

1,97%

0,33%
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0,99%

0,99%
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Graf č. 7 – Frekvence konzumace vybraných druhů masa u 102 mužů
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Preference konzumace vybraných druhů mas
Dotaz o preferenci konzumace vybraných druhů mas navazoval na frekvenci
konzumace masa, které respondent konzumuje nejčastěji, a to proč právě tento druh
masa.
Vzhledem k tomu, že byl dotazník orientován na studenty vysokých škol,
kterým mnohdy vaří rodiče, anebo navštěvují menzu, bylo důležité zahrnout odpověď,
se kterou by se ztotožnil respondent, který nemá vliv na výběr masa. Tuto odpověď
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nakonec uvedl největší počet respondentů, a to 120 (39 %). Druhou nejčastější
odpovědí byla výživová hodnota, kterou uvedlo 93 (31 %) respondentů.
Tabulka č.20 – Faktory výběru masa u 304 respondentů

počet
respondentů

faktory
nemám vliv na
výběr masa
výživová hodnota
cena
bio chov
země původu

120
93
69
18
4

Graf č. 8 – Faktory výběru masa u 304 respondentů (procento respondentů)
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Aspekty výběru při nákupu masa
Úkolem respondentů bylo přiřadit jednotlivým odpovědím (aspektům) hodnoty
1 – 4, přičemž hodnota 1 byla faktor nejvýznamnější a hodnota 4 nejméně významná.
Jako aspekty výběru byly zvoleny: bio chov, cena, zemi původu a výživová hodnota.
Nejčastěji uvedli respondenti jako nejvýznamnější faktor cenu, a to celkem
43,8 % respondentů. Jako druhý nejvýznamnější faktor byla( 30,6 %) nejvíce hlasy
zvolena opět cena, za ní 25 % respondentů země původu, s velmi malým rozdílem
vůči výživové hodnotě, kterou na druhé místo umístilo 24,7 % respondentů . Nejméně
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významný pro nejvíce respondentů vyšel bio chov, a to 37,8 % odpověďmi s hodnotou
4.
Tabulka č.21 – Aspekty výběru při nákupu masa u 304 respondentů (procento respondentů)

kritérium

bio chov

cena

země
původu

výživová
hodnota

4

37,8%

12,2%

23,7%

26,3%

3

26,6%

13,5%

36,5%

23,4%

2

19,7%

30,6%

25,0%

24,7%

1

15,8%

43,8%

14,8%

25,7%

Graf č. 9 – Aspekty výběru při nákupu masa 304 respondentů
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Preference způsobů přípravy masa
To, že celkem 38,2 % respondentů uvedlo za nejčastější postup pečení je velmi
příznivý výsledek, přesto je patrné, že technologické postupy smažení a pečení se u
mužů liší velmi málo: pečení 11,2 % a smažení 10,5 %. Naopak je tomu u žen, kdy
postup pečení více než dvojnásobně převažuje smažení. U mužů je patrné velmi malé
užívání postupu dušení (1,6 %), které nakonec i v celkovém součtu všech odpovědí
zůstalo jako nejméně používaným postupem (10,5 %).
Tabulka č.22 – Preference způsobů přípravy masa u 304 respondentů , 202 žen a 102 mužů (procento
respondentů)
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Graf č.10 – Preference způsobů přípravy masa u 304 respondentů
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Frekvence konzumace vybraných druhů potravin
Z výsledků obecných výživových návyků respondentů vyplývá, že méně jak
jedna třetina respondentů konzumuje zeleninu a ovoce 1x nebo 2x denně. Na druhou
stranu 44,1 % respondentů uvedlo konzumaci luštěnin 1 – 3x týdně, což je v souladu
s výživovými doporučeními.
Co se týká konzumace ryb, ta je průměrná: 28,9 % respondentů uvedlo
konzumaci 1 – 3x týdně, což je doporučenému příjmu, více jak polovina respondentů
(51,6 %) ovšem uvádí frekvenci konzumace 1 – 3x za měsíc. Frekvenci sladkého
pečiva, dortů, zákusků a čokolády uvedlo jako 1x denně pouze malý počet
respondentů. Nejvíce respondentů, 50 %, uvedlo z výběru sladkých potravin
konzumaci dortů a zákusků 1-3 x za měsíc.
Tabulka č. 23 – Frekvence konzumace vybraných potravin u 304 respondentů (procento respondentů)

vejce

luštěn
iny

chléb
a
pečivo

smaže
né
pokr
my

ryby

sladké
peč.

dorty
a
zákus
ky

čokol
áda
aj.

32,9%

6,6%

3,0%

32,2%
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0,3%

4,3%

0,7%

8,2%
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0,0%

0,3%

0,0%
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Graf č. 11: Frekvence konzumace vybraných kategorií potravin u 304 respondentů
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Názory respondentů na správnost vlastního stravování
Závěrečná otázka byla zařazena pro zpestření dotazníku a pro získání hlubšího
náhledu na pohled respondentů na jejich stravovací návyky. Celkem 62,2 %
respondentů je přesvědčeno, že jí zdravě, z toho 43,4 % žen a 18,8 % mužů.
Tabulka č. 24 – Názory respondentů na správnost vlastního stravování u 304 respondentů (procento
respondentů)

ANO

NE

celkem

62,2%

37,8%

muži

18,8%

14,8%

ženy

43,4%

23,0%
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Graf č. 12: Názory na správnost vlastního stravování u 304 respondentů
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Diskuze
V této bakalářské práci bylo zjištěno, že se většina respondentů aktivně zajímá
o složení masných výrobků a preferuje kvalitnější produkty, oproti tomu v případě
masa výrazně dominuje v aspektech výběru cena.
Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že se většina respondentů zajímá o
kvalitu konzumovaných masných výrobků.
Celkový počet získaných odpovědí byl více než dostatečný, celkem 304.
Průměrné BMI souboru 22,49, což je překvapivě dobrý výsledek. Zajímavý je malý
rozdíl v průměrném BMI mužů a žen, které se liší pouze o jednu setinu. Byla
potvrzena hypotéza 1 o tom, že muži konzumují měkké, trvanlivé a tvrdé salámy
častěji, než ženy. Očekávala jsem ovšem markantnější rozdíl, který odpovědi
nepotvrdily. Ženy se v konzumaci těchto druhů salámů od mužů lišily pouze ve
čtyřech odpovědích ve frekvenčním intervalu 1 – 3x týdně a ve dvou odpovědích
v intervalu 4 – 6x týdně, Pozitivním výsledkem vyplývajícím z odpovědí je frekvence
konzumace šunek, která je oproti frekvenci konzumace jiných masných výrobků
vysoká. Při všeobecně vyšší konzumaci SAFA obyvateli v ČR než doporučené, je
šunka nejlepší volbou výběru masného výrobku, a to pro svoji nízkou energetickou
hodnotu. Rozdíl kvality nabízených výrobků je ovšem velký, proto by bylo vhodné
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zahrnout rozšiřující otázku týkající se jakostní třídy, případně i výrobce, konzumované
šunky pro určení kvality a přesnějšího výživového složení potraviny.
Velmi kladně hodnotím, že 76 % respondentů vybírá masné výrobky podle
celkového obsahu masa, což mne velmi mile překvapilo. Tímto výsledkem se i
vyvrátila hypotéza 2, že je pro většinu respondentů nejvýznamnějším aspektem cena.
Ta se po celkovém obsahu masa a barvě/vzhledu dostala až na třetí místo v aspektech
výběru. Dalo by se usuzovat, že se povědomí o důležitosti sledování etiket při výběru
potravin stále rozšiřuje, o to lépe že mezi studenty, tedy mladou generací. Dále tento
výsledek svědčí o preferenci kvality nad cenou, což je u takovéto potravní komodity
velmi důležité a svědčí to o aktivní roli spotřebitele při výběru potraviny.
Ve frekvenci konzumace různých druhů mas výrazně dominovalo kuřecí, čímž
se potvrdila hypotéza 3. U tohoto výsledku je vhodné dodat, že čísla konzumací jiných
druhů mas, především vepřového a hovězího, jsou především u žen velmi malá.
Domnívám se, že je zde patrná konzumace kuřecího masa na úkor masa červeného.
Takovýto výsledek je v souladu s informacemi uvedenými v teoretické části. Dalším
možným důvodem preference kuřecího masa je pocit studentů o jeho nižší ceně, která
ovšem není stabilní. V závislosti na odpovědích o aspektech ceny při výběru masa se
tato možnost zdá pravděpodobná.
Od studentů očekávané jsou výsledky odpovědí důvodu konzumace nejvíce
konzumovaného masa, kdy 39 % respondentů uvedlo, že nemají vliv na výběr masa,
což může být způsobeno stravováním se v menze. Na druhou stranu, druhou nejčastěji
uvedenou odpovědí byla země původu (31 %), což je velmi zajímavé, ovšem nepřímo
se tak může jednat o cenový aspekt, protože je dovezené maso mnohdy dražší, než
maso pocházející z ČR.
Při výběru masa přikládá necelých 44 % respondentů největší důležitost ceně,
hypotéza 4 tedy byla potvrzena. Vzhledem k velkým cenovým rozdílům různých
druhů mas a charakteru souboru respondentů, se jedná o mnou očekávaný výsledek.
Nicméně, výživovou hodnotu uvedlo jako vedoucí aspekt jedna čtvrtina respondentů,
což považuji za dobrý výsledek. Otázkou zůstává, jaký konkrétní faktor výživové
hodnoty dominuje, protože pokud se jedná o nízký obsah tuku, pro který lidé volí
maso kuřecí, dochází , dle tvrzení teoretické části, o výživově méně hodnotnou volbu,
než by bylo libové červené maso.
Úprava masa má dle informací v teoretické části významný vliv na výživovou
hodnotu masa. Proto jsem do dotazníku zahrnula i otázku týkající se úpravy masa.
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Nejvíce muži užívaným technologickým postupem při přípravě masa není smažení,
jak jsem se domnívala, ale pečení, čímž se vyvrátila hypotéza 5. Rozdíl byl sice jen
dva hlasy, přesto mě tato odpověď velmi překvapila. Co se týká žen, byla jsem si jistá
převahou odpovědi pečení, což se potvrdilo, 27 % žen uvedlo pečení jako nejčastější
postup, oproti tomu 13 % jich uvedlo smažení. Domnívám se, že je tento rozdíl mezi
ženami a muži dán větší schopností žen vařit, tedy znát vhodné postupy přípravy, než
je tomu u mužů. Zajímavým výsledkem je shodný počet odpovědí (necelých 9 %) na
užívání postupů vaření a dušení u žen.
Z odpovědí vyplývá všeobecně dobrý pocit respondentů ohledně jejich
stravovacích návyků, kdy celkem 62 % respondentů odpovědělo kladně na otázku,
zda jsou přesvědčeni, že jedí zdravě. Přesto polovina respondentů nekonzumuje
doporučenou denní dávku zeleniny a ovoce a konzumace ryb uvedlo nejvíce
respondentů především s frekvencí 1 – 3x měsíčně. Při uvedení souvislostí
zpracovaných v teoretické časti, se může u konzumentů s vyšší frekvencí konzumace
masných výrobků a nedostatečném příjmu vlákniny vyskytnout zvýšené riziko vzniku
CRC, CVD či DM2. V tomto případě by bylo vhodné dotazník více individualizovat
či zaměřit na zjišťování současné konzumace vlákniny a masa či masných výrobků.
V teoretické části o studiích pojednávajících o možných negativních vlivech
konzumace červeného masa a masných výrobků na lidský organismus se můžeme
setkat s velmi protichůdnými názory. Ve valné většině studií je ovšem asociace
konzumace těchto potravina a výskytu CRC, DM2 a CVD uvedena pouze
v souvislostech s vyšší, než doporučenou konzumací. Po přečtení analýz a
kohortových studií týkajících se této problematiky je zřejmá mírná zaujatost autorů,
specifická pro země, ve kterých byla studie vytvořena. Důvodem této zaujatosti
mohou být kulturní a etnické rozdíly dané stravovacími zvyklostmi, které jsou
přizpůsobené podmínkám a dostupnosti různých potravních komodit v daných zemích.
I přes zařazení masa do kategorie potenciálních karcinogenů a masných
výrobku do kategorie karcinogenů IARC jsou ze studií a doporučení patrné názory, že
tak bylo učiněno unáhleně. Většina meta analýz uvádí v souvislosti s tímto tvrzením
odlišnou metodiku jednotlivých prací, jako i nedostatečný počet důkazů samotných.
Rozborem výživových směrnic vybraných zemí, které v případě australských
doporučení dokonce přímo upozorňují na nedostatek důkazů v souvislosti s tvrzením
IARC, bylo zjištěno, že snížení konzumace masa a masných výrobků je žádoucí pouze
pokud dochází k nadměrnému příjmu SAFA stravou. Naopak je vyzdvižena pečlivá
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příprava stravy při konzumaci vegetariánské diety spolu s jejími riziky, kdy studie
důrazně zmiňují nejčastěji karenci kobalaminu, dále pak železa a zinku.
Pro dosažení přesnějších výsledků by bylo vhodné do dotazníku zahrnout i
omezení věkové hranici pro jeho vyplnění. Možná zkreslení mohla vzniknout právě
absencí omezení věku v identifikačních otázkách dotazníku, protože se na vysokých
školách vyskytují studenti ve velmi širokém věkovém rozmezí, což ostatně ukazuje i
nejvyšší věk respondenta 55 let. Tento věkový rozdíl má výrazný vliv na jídelní
návyky respondentů, a navíc neodpovídá mnou předpokládanému profilu studenta
vysoké školy. Dále by bylo vhodné získat více respondentů mužského pohlaví, za
účelem získání validnějších výsledků dotazníku, protože se ženy všeobecně zajímají o
výživu přeci jen více, než muži. Při zpracování dat si nyní uvědomuji, že by bylo
dobré dotazník rozvést o údaje o konzumaci porcí či gramáže masa na den, pro lepší
aplikaci na výsledky rešerše o možných rizicích souvisejících s nadměrnou konzumací
červeného masa.
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Hodnocení hypotéz
Hypotéza 1:
Muži častěji konzumují měkké, trvanlivé a tvrdé salámy než ženy.
Tato hypotéza se potvrdila. Pouze 10 žen uvedlo, že konzumují trvanlivé salámy 1-3
týdně a jedna žena 4-6 týdně. Oproti tomu 14 mužů uvedlo jejich konzumaci 1-3 týdně
a 3 muži dokonce denně.
Hypotéza 2 :
Všichni respondenti přikládají při výběru masného výrobku největší význam ceně.
Tato hypotéza se nepotvrdila, 76 % respondentů nejčastěji uvedlo jako nejvýznamnější
faktor výběru masného výrobku celkový obsah masa, což je velmi uspokojivý
výsledek.
Hypotéza 3 :
Respondentky konzumují nejčastěji maso kuřecí.
Tato hypotéza se potvrdila. 45,5 % respondentek uvedlo, že kuřecí maso konzumují 13 týdně a 7,2 % respondentek uvedlo konzumaci 4-6 týdně. V obou časových
kategoriích je převaha konzumace kuřecího masa výrazná oproti konzumaci ostatních
druhů.
Hypotéza 4:
Nejvíce respondentů přikládá největší význam při výběru masa ceně.
Tato hypotéza se potvrdila. Celkem 43,8 % respondentů uvedlo, že přikládají největší
význam ceně.
Hypotéza 5:
Muži nejčastěji konzumují maso smažené.
Tato hypotéza se nepotvrdila, ovšem rozdíl v počtu kladných odpovědí v porovnání
s úpravou pečením byl velice malý, pouze dvě odpovědi.
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IV. Závěr
Maso a masné výrobky jsou součástí zdravých stravovacích návyků.
V posledních letech se maso a masné výrobky staly velmi diskutovanou oblastí, co se
týká vlivu na zdraví, a to jak pozitivního, tak negativního. Tato práce pomohla
zmapovat téma vlivu konzumace těchto potravin na lidské zdraví zpracováním
dostupných informací a studií, které byly na dané téma vydány, přičemž bylo zjištěno,
že důkazy negativního vlivu na zdraví člověka existují pouze v případě vyšší, než
výživovými doporučeními doporučené konzumace. Dále byla potvrzena problematika
odlišné metodologie jednotlivých studií.
Dnes, kdy je na trhu dostupných mnoho druhů masných výrobků, které mohou
být dovezeny z různých části Evropy, je nezbytné věnovat pozornost správnému
výběru a především dbát důležitosti a doporučeného množství konzumace takovýchto
potravin. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že většina respondentů vybírá maso
podle ceny, ovšem výrazně dominujícím aspektem při výběru masných výrobků se stal
celkový obsah masa, což je velmi pozitivní výsledek a svědčí o aktivní účasti
spotřebitele při výběru potraviny. Co se týká frekvence konzumace masných výrobků,
byla zjištěna výrazná dominance konzumace šunky, která je z výživového hlediska
nejlepší volbou při konzumaci masných výrobků. V rámci konzumace masa je důležité
zmínit dominanci konzumace kuřecího masa, což můžeme považovat jako možný
důkaz o často nedostatečném příjmu železa. Cíle praktické části byly díky analýze
výsledků frekvenčního dotazníku splněny.
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Příloha č. 1 - Druhy masných výrobků dle vyhlášky č.69/2016
Zdroj: Vyhláška č.69/2016
Skupina
tepelně opracovaný
tepelně neopracovaný
tepelně neopracovaný pro tepelnou úpravu
trvanlivý tepelně opracovaný
trvanlivý fermentovaný
konzerva
Příloha č. 2 - Členění masa, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže
a děleného jatečně upraveného těla drůbeže
Zdroj: Vyhláška č.69/2016

maso

výsekové maso
kosti
krev
droby
syrové sádlo, syrový lůj
mleté maso
maso zvěře z farmového chovu
zvěřina

Příloha č. 3 - Definicí masa se dle nařízení č. 843/2005 EU míní tyto pojmy:
Zdroj: Nařízení č. 843/2005
1 domácími kopytníky se rozumí domácí skot včetně druhů rodů Bubalus a Mison,
prasata, ovce a domácí lichokopytníci
2 drůbeží se rozumí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou považování za domácí, ale
jsou chování jako domácí zvířata, s výjimkou běžců
3 zajícovci se rozumějí králíci, zajíci a hlodavci
4 volně žijící zvěří se rozumějí: volně žijící kopytníci, kteří jsou považováni za volně
žijící zvěř dle předpisů daných členských států a ptáci
5 farmovou zvěří se rozumějí farmoví běžci, suchozemští savci, kteří nejsou uvedeni
v bodě 2
6 drobnou volně žijící zvěří se rozumějí volně v přírodě žijící pernatá zvěř a
zajícovci
7 velkou volnou žijící zvěří se rozumějí volně v přírodě žijící suchozemští savci, na
které se nevztahuje bod 6
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Příloha č. 4 - Aditiva povolená pro výrobu masných výrobků
Zdroj: Vyhláška č.4/2008

kód

název

E343

fosforečnany vápenaté

masné výrobky

E427

Kasiová guma

tepelně ošetřené masné výrobky

E473

estery sacharosy s MK

tepelně opracované masné výrobky

E555
E959
E100
E120
E150a

mastek
neohesperidin DC
kurkumin
košenila
karamel
kaustický sulfitový
karamel
amoniakový karamel
amoniak
karoteny
paprikový extrakt
betalainová červeň
červeň allura ac
natamycin

drobné masné výrobky
masné výrobky

E150b
E150c
E150d
E160a
E160c
E162
E129
E235
E249 a
E250
e251 a
E252

masné výrobky z nasoleného masa

masné výrobky
trvanlivé salámy, trvanlivé masné výrobky

dusitan sodný a draselný
masné výrobky

dusičnan sodný a
dusičnan draselný

E315

kyselina erythorbová

masné výrobky nasolené či naložené do solící
směsi a masné konzervy

E392

rozmarýnové extrakty

sušené masné výrobky

Příloha č. 5 - Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost
Zdroj: Nařízení č. 1169/2011 EU
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1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut
nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:
a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy;
b) maltodextrinů na bázi pšenice;
c) glukózových sirupů na bázi ječmene;
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu
zemědělského původu
2. Korýši a výrobky nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich, kromě:
a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních
přiṕ ravků;
b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a viń a
5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě:
a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku;
b) přiŕ odní směsi tokoferolů (E306), přiŕ odnih́ o d–alfa tokoferolu, přírodního
d–alfa–tokoferol–acetátu, přírodního d–alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji;
c) fytosterolů a esterů fytosterolů ziś kaných z rostlinných olejů ze sóji;
d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji
7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě:
a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu
zemědělského původu;
b) laktitolu
8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy
(Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium
occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy
(Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a
výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně
ethanolu zemědělského původu
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracić h vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l,
vyjádřeno jako celkový SO2, které se propočit́ ají pro výrobky určené k přim
́ é
̌
̌
̌
̌
̊
spotrebe nebo ke spotrebe po rekonstituování podle pokynu výrobce
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich
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Příloha č. 6 - Odvětví vepřového masa se vztahuje na tyto produkty:
Zdroj: Nařízení č.1308/2013 EU
živá domácí prasata, jiná než plemenná čistokrevná zvířata
vepřové maso z domácích prasat čerstvé, chlazené nebo mrazené
jedlé droby z domácích prasat, jiné než určené k výrobě farmaceutických výrobků,
chlazené nebo mrazené
vepřový tuk neprorostlý libovým masem, neškvařený nebo jinak neextrahovaný,
čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený
maso a jedlé droby z domácích prasat, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
vepřový tuk včetně sádla
Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky
na bázi těchto výrobků
Homogenizované přípravky z masa, drobů nebo krve
Přípravky a konzervy z jater jakýchkoliv zvířat, kromě jater z hus nebo kachen
Jiné přípravky a konzervy obsahující maso nebo droby z domácích vepřů
Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat
Jiné přípravky nebo konzervy obsahující maso nebo droby z domácích vepřů
Odvětví skopového a kozího masa se vztahuje na produkty uvedené v této tabulce:
Jehňata (do stáří jednoho roku)
Živé ovce, jiné než plemenná čistokrevná zviŕ ̌ ata a jehňata
Živé kozy, jiné než plemenná čistokrevná zviŕ ̌ ata
Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Skopové a kozí maso, nevykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
Skopové a kozí maso, vykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
Živé ovce – plemenná čistokrevná zviŕ ̌ ata
Živé kozy – plemenná čistokrevná zviŕ ̌ ata
Jedlé droby skopové a kozi,́ čerstvé nebo chlazené, jiné než určené k výrobě
farmaceutických výrobků
Jedlé droby skopové a kozí, zmrazené, jiné než určené k výrobě farmaceutických
výrobků
Jedlé droby skopové a kozí, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
Lůj ovčí nebo kozi,́
Jiné přípravky nebo konzervy ze skopového nebo kozího masa nebo drobů
Příloha č. 7 - Frekvenční dotazník
Výběr a konzumace masa a masných výrobků
1. Pohlaví
a. muž
2. Věk ..............
3. Váha .............

b. žena
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4. Výška .............
5. BMI (doplní tazatel) .......
6. Jak často konzumujete níže uvedené masné výrobky?
MASNÉ VÝROBKY
Pokud
4-6x
denně,
týdně
napište
kolikrát
Šunka
Měkké salámy (kabanos, Gothaj)
párky, klobásy, špekáčky,
tlačenky
Trvanlivé salámy (Vysočina,
turistický salám, selský salám)
Tvrdé salámy (Poličan,
Herkules, lovecký salám,
paprikáš)
Masné konzervy (paštiky,
lunchmeat, maso ve vlastní
šťávě, guláš)
Polokonzervy (párky v konzervě)

1-3x
týdně

1-3x za
měsíc

<1 za
měsíc /
vůbec ne

7. Jakou hodnotu přikládáte níže uvedeným aspektům při výběru masného výrobku ?
Seřaďte dle důležitosti 7 – nejdůležitější aspekt 1 – nepříliš významný
a. celkový podíl masa

e. cena

b. obsah soli

f.

c. obsah aditiv

g. bio výrobek

země původu

d. barva / vzhled
8. Jak často konzumujete níže uvedené druhy masa?
MASO

Pokud denně, 4-6x
napište
týdně
kolikrát

1-3x
týdně

1-3x za
měsíc

<1 za měsíc
/ vůbec ne

Mleté maso
Zvěřina
Telecí
Vepřové
Hovězí
Kuřecí
Vnitřnosti
Pokud jiné, uveďte .............

9. V návaznosti na předešlou otázku, proč konzumujete nejvíce vámi vybraný druh masa?
(vyberte pouze jednu možnost)
a. bio chov
b. cena
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c. země původu
d. výživová hodnota
e. nemám vliv na výběr masa (menza, občerstvení, veřejné stravování atd.)
10. Čím se řídíte při kupování masa? Seřaďte dle důležitosti 1 – nejdůležitější aspekt 4 –
nepříliš významný
1.
2.
3.
4.

bio chov
cena
země původu
výživová hodnota

11. Maso připravené jakým technologickým postupem konzumujete nejčastěji? (vyberte
pouze jednu možnost)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

pečení
vaření
grilování
smažení
dušení
pokud jiný, prosím uveďte ....................

12. Jak často konzumujete níže uvedené druhy potravin?
DRUH POTRAVINY

Pokud
denně,
napište
kolikrát

4-6x
týdně

Ovoce
Zelenina
Mléko a mléčné výrobky
Vejce
Luštěniny
Chléb a slané pečivo
Smažené pokrmy
Ryby
Sladké pečivo (buchty, koláče)
Dorty a zákusky
Čokoláda a jiné sladkosti
13. Jste přesvědčen/a, že jíte zdravě?
ano

ne

Děkuji za váš čas
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1-3x
týdně

1-3x za
měsíc

<1 za
měsíc /
vůbec
ne
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