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Klíčové živiny ve výživě


Dle expertní skupiny WHO/FAO 2003 za stále se zhoršující zdravotní
stav populace mohou 4 klíčové živiny ve výživě
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*Zpráva expertní skupiny WHO/FAO: Strava, výživa a prevence chronických onemocnění, 2003
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Vývoj doporučených dávek pro
základní živiny

• tuky
– WHO 2003 15 – 30 % z celkového příjmu energie
– WHO 2010 20 – 35 % z celkového příjmu energie
– Skandinávie 2012 25 – 40 % z celkového příjmu energie
– SAFA a TFA stejné (10% a 1%),
– PUFA horní hranice + 1% (10→11%), nárůst na úkor MUFA
– ω 3 z 1-2% na 0,5-2%
– ω 6 z 5-8% na 2,5-9%
• sacharidy
– WHO 2003 55 – 75 % z celkového příjmu energie
– Skandinávie 2012 45 – 60 % z celkového příjmu energie
– přidaný cukr 10 % z celkového příjmu energie
– WHO 2015 prospěšné snížení na 5 % z celkového příjmu energie
• bílkoviny
– WHO 2003 10 – 15 % z celkového příjmu energie
– Skandinávie 2012 10 – 20 % z celkového příjmu energie

Infografika z výživových doporučení 2015

• Zdůrazňována důležitost záměny
– Nasycené MK a TFA za nenasycené
– Pevné za kapalné nebo lépe roztíratelné bez TFA
USA

Holandsko

Změna rizika vzniku ICHS při substituci živin

Celková úmrtnost v závislosti na
konzumaci tuků
• Záměna sacharidů za různé
mastné kyseliny na stejné úrovni
energetického příjmu významně
ovlivňuje celkovou úmrtnost
• Vyšší konzumace nasycených a
transmastných kyselin úmrtnost
zvyšuje, vyšší konzumace
nenasycených mastných kyselin
naopak snižuje, polynenasycené
MK jsou vhodnější
• Transmastné kyseliny horší než
nasycené
• Studie Harvardské university,
publikováno 5.7.2016
http://archinte.jamanetwork.co
m/article.aspx?articleid=25309
02

Infografika AHA - Hodný, zlý a ošklivý
Blonďák Joe (Hodný)
Clint Eastwood

Zabiják Sentenza (Zlý)
Lee Van Cleef

Bandita Tuco (Ošklivý)
Eli Wallach

Proč byly/jsou částečně ztužené tuky používány
Částečně ztužené tuky mají vhodné krystalizační
vlastnosti, dobrou tepelnou stabilitu
 Dobře plní funkci strukturního tuku, který tvoří texturu
výrobku
 Řízením procesu (stupeň ztužení) bylo možno regulovat
vlastnosti částečně ztuženého tuku
 Nebyly známy účinky zdravotních dopadů konzumace
transmastných kyselin ani na špičkových klinických
pracovištích
 80-léta: TFA - podobné jako mononenasycené MK
 střed 90-tých let: TFA - srovnatelné jako nasycené MK
 dnes: TFA - mnohem horší než nasycené MK


KVO mortalita

Úmrtí na 100,000 obyvatel
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Věkově standardizované údaje, muži ve věku 0 až 64 let
*European cardiovascular disease statistics, 2008.
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Mortalita v roce 2013
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Polsko a Estonsko
nás předstihlo

Transmastné kyseliny
Méně významný zdroj
samoregulovaný dodržováním
tolerovaného příjmu pro nasycené
mastné kyseliny

• 4 zdroje
– Enzymově řízená hydrogenace v bachoru
přežvýkavců
Potenciálně
– Částečné průmyslové ztužování tuků nejvýznamnější
zdroj
Nevýznamný
– Zahřívání olejů
zdroj při
dodržování
– Potravní řetězec konzumující TFA
správné
výrobní
praxe

Nevýznamný zdroj, nejsou-li konzumovány TFA
ve stravě (mateřské mléko), ani používány při
krmení (sádlo)
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Částečné versus plné ztužování
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částečné ztužování
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plné ztužování
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Průběh ztužování tuků
Nárůst mononenasycených i transmasných kyselin
(i více než 50 % TFA) v počáteční fázi ztužování

Pomalý nárůst nasycených, prudký nárůst transmastných kyselin

Specifikace částečně ztuženého řepkového oleje

• Může obsahovat až
60 % transmasných
kyselin
• použití a konzumace
3,5 g tohoto tuku v
potravinách –
překročí denní limit

WHO – vliv transmastných kyselin na krevní lipidy
• Publikováno v červnu 2016
• Podobná publikace byla věnována i
nasyceným mastným kyselinám
• Konzumace transmastných kyselin
negativně ovlivňuje hladinu krevních lipidů
• Snížení rizikovosti profilu krevních lipidů
nejvíce ovlivní jejich záměna za
nenasycené, přičemž vyšší konzumace
polynenasycených MK je účinnější
• Transmastné kyseliny přirozeně se
vyskytující v tuku přežvýkavců mají
negativní vliv na hladinu krevních lipidů
stejně jako transmastné kyseliny vznikající v
průmyslových technologiích
http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/tfa_systematic_review/en/

TFA vznikající přírodním vs. průmyslovým ztužováním
• Účinky obdobné (metaanalýza WHO 2016*)
• Neplatí, že transmastné kyseliny jsou zcela odlišné
– přírodní = vakcenová (dvojná vazba na 11 uhlíku od COOH)
– průmyslové = elaidová (dvojná vazba na 9 uhlíku od COOH)

– distribuční křivky polohových izomerů se překrývají**
*Brouwer 2016, **Wolff et al 1998

r-TFA vs. i-TFA
• TFA přírodního původu (ruminantní) r-TFA
• TFA vznikající při průmyslovém zpracování i-TFA
(industriální)
• Mléčný tuk obsahuje okolo 66 % nasycených
mastných kyselin a 3 % TFA (t.j. 20 x více)
• Tolerovaný příjem pro TFA je 10 x nižší
• Pokud by byl teoreticky konzumován jen mléčný
tuk a zároveň dodržen příjem pro nasycené
mastné kyseliny, nedojde nikdy k překročení
limitu TFA z přírodních zdrojů

Nařízení 1169/2011
• Zakázalo značit obsah transmastných kyselin ve výrobcích
– Dříve bylo značení dobrovolné
• Ve značení se rozlišují „částečně ztužené“ a „plně
ztužené“ tuky
• Smyslem tohoto dělení je rozlišit, kde lze očekávat TFA a
kde ne
• Nařízení však nedefinuje, co lze považovat za částečně a
co za plně ztužený tuk
• Ani není k dispozici exaktní výklad

Pojistka v nařízení 1169/2011
• Původní návrh nařízení počítal s uváděním obsahu
TFA, v průběhu procesu schvalování se tvrdilo, že
TFA nepředstavují problém (bez předložení důkazů)
• Nakonec přijato kompromisní řešení neznačit TFA,
ale vypracovat zprávu a případně legislativní návrh
• „Do 13. prosince 2014 předloží Komise zprávu o přítomnosti tuků obsahujících
transmastné kyseliny v potravinách a celkově ve stravě obyvatel Unie, přičemž
zohlední vědecké důkazy a zkušenosti získané v členských státech. Účelem zprávy
je vyhodnotit dopad vhodných prostředků, které by mohly umožnit spotřebitelům,
aby se rozhodovali pro zdravější potraviny a celkově zdravější stravu, nebo které by
mohly podpořit poskytování zdravější nabídky potravin spotřebitelům, včetně
mimo jiné poskytování informací o tucích obsahujících transmastné kyseliny
spotřebitelům nebo o omezeních spojených s jejich používáním. V případě potřeby
předloží Komise společně s touto zprávou legislativní návrh. “

Regulace TFA v kojenecké výživě
• Vyhláška 54/2004 v platném znění (zvláštní
výživa)
• Implementace Směrnice Komise 2006/141/ES
(počáteční a pokračující kojenecká výživa)
• „Obsah trans-izomerů mastných kyselin nesmí
být větší než 3 % celkového obsahu tuků.“

„Pamlsková“ vyhláška

• povolení prodeje a reklamy u potravin, které

Nejednoznačnost definice ztužených
tuků diskutována v rámci FDE
• ČR aktivní na jednáních FDE
• Jednání pracovních skupin DIET (problematika výživy) a
INCO (problematika legislativy)
• Rychlá změna (doplnění) legislativy obtížné / nemožné –
čeká se na celkové řešení
• Získat průmyslovou pozici k definicím by nemělo být
nereálné
• FEDIOL - organizace sdružující zpracovatele olejů je k tomu
příslušná, členové dodávají suroviny do celého
potravinářského průmyslu

Web Fediolu (23.března 2017)
• Nejednoznačná definice

http://www.fediol.be/data/15NUT116%20FEDIOL%20guidance%20on%20labelling%20vegetable%20oils%
20%26%20fats%20under%20Reg%2011692011%20-%20June%202015.pdf

Osobní korespondence
• Jednání DIET WG 9.2.2017 slíbilo získat definici
• V rámci korespondence přišla odpověď:
• “Partially hydrogenated” means that the hydrogenation was not
fully performed to the extent possible under practical conditions,
correlating with a trans fatty acids (TFA) content above 2% on fat
basis.
• “Fully hydrogenated” means that the hydrogenation was fully
performed to the extent possible under practical conditions to
complete or near complete saturation, with a trans Fatty Acid
(TFA) content of 2 % or less on fat basis.

• Příslib zveřejnění

USA definice částečně ztužených tuků
• USA zakázala použití částečně ztužených tuků (účinnost 2018)
• Fats and oils that have been hydrogenated, but not to complete
or near to complete saturation, and with an Iodine Value greater
than 4 as determined by a method that is suitable for this
analysis (e.g. ISO 3961 or equivalent)

• Ztužené tuky, jodové číslo větší než 4 g I2/100 g tuku
https://www.federalregister.gov/articles/2015/06/17/2015-14883/finaldetermination-regarding-partially-hydrogenated-oils

Rozdíl mezi definicemi
• částečně ztužené tuky
– Fediol – cca 2 % TFA a více
– USA jodové číslo 4 g I2/100 g tuku
• Nelze úplně přepočítat na % procenta, ale lze odhadnout
• JČ mastných kyselin - C18:1 89,9, C18:2 181,0 g I2/100 g tuku
• Vazba mastných kyselin na glycerol JČ snižuje
• Ztužený tuk vždy obsahuje cis-izomery (nižší obsah TFA)
• Kyseliny s konjugovanými dvojnými vazbami nejsou TFA
– jodové číslo 4 g I2/100 g tuku bude odpovídat o něco více než
2 % TFA v tukudefinice částečně ztužených tuků se příliš neliší
(obsah TFA)
• USA o něco vyšší obsah TFA, ale nelze je použít po 2018
• Fediol (evropská) použít je lze, ale jen do limitu 2 % TFA v tuku (návrh)

Studie ČTPP a VŠCHT 2016
Značení není v souladu s principem legislativy – nelze rozpoznat TFA v produktech

10 x
částečně
ztužené
tuky

8x
plně
ztužené
tuky
% TFA
jsou ve
100 g
tuku

Obsah zprávy Komise publikované 2015

• Roční zpoždění zprávy Komise
• Potvrzena zdravotní rizika, vysoké
náklady na léčení ICHS

ČR ICHS mortalita 25 %

– ICHS – 660 000 úmrtí (průměr 14 %)
– Francie 6 % Litva 36 %

• V některých zemích příjem nízký pod
1%, v jiných zemích vyšší zvláště v
některých segmentech populace vyšší
• Více TFA v zemích střední a východní
Evropy
• Nízká edukace (1 ze 3 obyvatel EU slyšel
o TFA a považuje je za nezdravé)
• Spotřebitel nerozlišuje mezi částečně a
plně ztuženými tuky

Publikováno 3.12.2015

Obsah zprávy Komise publikované 2015
• r-TFA a i-TFA obsahují stejné složky, ale v jiných poměrech,
účinky jsou stejné při stejném příjmu
• 77 % potravin nejvýše 0,5 g TFA / 100 g tuku
• ale i sušenky nebo popkorn 40 – 50 g TFA/100 g tuku
• Nebalené pekařské výrobky s hodnotami nad 2 g TFA/ 100
g tuku
– Spotřebitel nebude informován ani při zavedení
povinného značení TFA na obalech
• Nejúčinnější varianta řešení (vedle označování,
dobrovolných dohod, zákazu částečně ztužených tuků) –
zavedení limitu pro i-TFA

Dokument DG SANTE
• Generální ředitelství pro zdraví a
bezpečnost potravin
– Dokument z 11.10.2016
– Limit?, zákaz používání částečně
ztužených tuků?, povinné značení
TFA?, dobrovolné dohody průmyslu?
– Analýzy dopadu případných
legislativních opatření
– Výsledky v roce 2017

Usnesení Evropského parlamentu
• Schváleno 26.10.2016
• Obsahově podobné se zprávou Evropské
komise (negativní na zdraví, nedostatečná
legislativa)
• Obsah TFA nelze zjistit, vodítko poskytuje
rozlišení mezi částečně a plně ztuženými
tuky
• Nízké povědomí občanů o TFA, potřeba
kampaní ve sdělovacích prostředcích
• Vyšší konzumace TFA u nízkopříjmových
skupin obyvatel
• Vyzývá Komisi k zavedení limitu pro TFA a
přijetí opatření do 2 let

Rakouský nebo dánský model?

• Zdá se, že panuje shoda na řešení problematiky TFA prostřednictví
zavedení limitu pro i-TFA
• Většina názorů se přiklání i k hodnotě 2 % v tuku po vzoru Dánska,
Rakouska, Litvy, Maďarska
• Modely se liší
– Dánsko limit 2 % v tuku pro všechny výrobky
– Rakousko limit 2 % (výrobky s obsahem tuku nad 20 %)
4 % (obsah tuku v potravinách v rozmezí 3 až 20 %),
10 % (obsah tuku do 3 %)
• Dopad na zdraví podobný
• Příklad z britské databáze chléb s 2,1 % TFA mimo limit v Dánsku, ale
v souladu s legislativou v Rakousku
• Očekává se srovnání obou modelů v rámci analýzy dopadu
• Se zavedením limitu by mělo odpadnout značení ztužených tuků

Příjem TFA v jednotlivých zemích v 2010

R. Micha et al, BMJ 2014

Tolerovaný limit 1 % en – cca 2g
CZ = 1,4 % en.
SK = 1,4 % en.

Živelný přenos informací z USA
• amerikanizace Evropy
– všude máme TFA
•
•
•
•

kampaně proti TFA
překlady knih
internet
atraktivní témata pro média

• informace nepřenositelné
– odlišná surovinová základna
– složení výrobků
– potřeba ztužovat v USA
– jiný výskyt TFA

Eckel et al, Circulation, duben 2007

Vývoj hladin krevních lipidů v USA
• Dospělí 20 let +

• Jeden z důvodů –
významné snížení příjmu
TFA po roce 2006
(značení na obalech)
JAMA Cardiology doi:10.1001/jamacardio.2016.4396

Jiná země nebo region – jiný problém
•

•

•

Česká republika, střední a východní Evropa
– je na tom lépe než severní Amerika v roce 2010
– ale hůře než západní Evropa
Neopisovat informace z internetu původem z USA a Kanady
– poplašné zprávy
– rozdílné zdravotní dopady při konzumaci 4 % z celkového příjmu
energie a 1,4 %
– situace se dynamicky mění, zvláště v USA, pokles pod 1 %
– na druhou stranu v ČR stále významný potenciál snížení konzumace
– a tím i přínos pro zlepšení zdraví
Zodpovědně informovat, kde TFA jsou a kde nejsou
– nestrašit s margariny (TFA vymizely až na ojedinělé výjimky koncem
90 tých let)
– problém TFA není ani smažení v provozovnách rychlého občerstvení
– ALE – některé jemné a trvanlivé pečivo, polevy, nečokoládové
cukrovinky, nápoje alternativní k mléku
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Studie ČTPP 2015
• 104 výrobků jemného a trvanlivého pečiva a nečokoládových
cukrovinek
• 22 obsahovalo částečně ztužené tuky
• 12 nebylo řádně označeno – což počet výrobků s částečně
ztuženými tuky ještě zvýší
• Velcí výrobci částečně ztužené tuky nepoužívají
• Všechny výrobky s částečně ztuženými tuky pocházely z ČR a
zemí střední a východní Evropy
• Soulad s informacemi, že střední Evropa je na tom hůře než
západní
• 7 výrobků z této studie (Pečivárne Liptovský Hrádok) bylo
reformulováno na přelomu 2015/2016
42

Studie ČTPP a VŠCHT 2016
Analyzováno 53 vzorků, obsah TFA od desetin % do 37 % v tuku

Studie ČTPP a VŠCHT 2016
• 6 výrobků obsah TFA nad 20%, 4 nad 10 % v tuku
• Konzumace 100 g překročí denní tolerovaný příjem
• Výrobky navíc mají nižší obsah nasycených MK v
tabulce výživových údajů – zdánlivě vhodnější

Příklad z praxe
• V druhé polovině 90-tých let se přestaly používat částečně
ztužené tuky při výrobě margarinů v ČR a Slovensku a
následně i pokrmových tucích
• Výrobci Setuza, PTZ, Milo, Palma
• Všichni sdruženi v rámci Odborné skupiny pro tuky
detergenty a kosmetickou chemie České společnosti
chemické
• Konference, osvěta, vliv TFA na zdraví, technologická
řešení, spojení výzkumných pracovišť a průmyslu
• Dnes situace složitější, fragmentovaný trh (různé
výrobkové skupiny), malé a střední firmy, menší kapacity
na vývoj
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Složení roztíratelných tuků 2016
•

na mazání

na pečení

Tuky s obsahem TFA přes 4 %
zcela zanedbatelný podíl na trhu

Vývoj složení pokrmového tuku Omega
• Pokrmový tuk Omega – kolován v publiku na konferenci Dialogem ke
zdraví dne 24.4.2014 – vyroben z palmového oleje
• Vývoj složení – jednoznačně pozitivní změny

2001

2007

2016

OBSAH TFA V HOŘICKÝCH TRUBIČKÁCH dTEST 2014

TFA desetiny až 10 % v tuku

HOŘICKÉ TRUBIČKY - CHZO
• Základní surovina pro náplň – ztužený rostlinný tuk

ZMĚNA SPECIFIKACE HOŘICKÝCH TRUBIČEK
• Upravený text – základní surovina ztužený nebo
neztužený rostlinný tuk
• Výrobci mají volbu, jaký tuk zvolit

3 TUKY V HOŘICKÝCH TRUBIČKÁCH

Těsto na oplatku
Automatické dávkování na
pečící pláty
Řídká konzistence
Funkční vlastnosti při stáčení
Použitý tuk: řepkový olej

Posyp oplatky
Cukr, skořice
Chuť
Spojení s oplatkou
Použitý tuk: přepuštěné máslo

Náplň do oplatky
Oplatka je křehká, náplň nutno
protlačit skrz celou trubičku aniž
by se rozlomila
Správná konzistence náplně
Chuť
Rozpustnost v ústech
Trvanlivost
Použitý tuk: speciální druh
palmového tuku

Spotřebitel nezná vliv konzumace TFA
na zdraví
Dotaz: Transmastným kyselinám při nákupech ….
% odpovědí

Snažím se jim zcela vyhnout

9,7 %

Snažím se je omezovat

21,6 %

Snažím se zvyšovat jejich obsah

21,2 %

Snažím se zařazovat co nejvíce

6,2 %

Je mi to jedno

41,2 %

V souladu se zprávou Evropské komise
Zdroj: výsledky průzkumu Vím, co jím a piju o.p.s. ve spolupráci s agenturou SANEP
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Spotřebitel není schopen rozlišovat
ztužené tuky

Zdroj: výsledky průzkumu Vím, co jím a piju o.p.s. ve spolupráci s agenturou SANEP
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Rozdělení na částečně a plně
ztužené tuky nerozumí ani Evropa

http://www.foodnavigator.com/Policy/Partially-hydrogenated-and-fullyconfused-How-to-protect-Europeans-from-trans-fats

Příklad materiálové specifikace
maďarského dodavatele
Složení

Technická specifikace / výživové údaje

Koncový uživatel přenáší informace na své
výrobky
Spotřebitel dostává nesprávnou informaci, že
produkt obsahuje vyšší podíl TFA

Částečně a plně ztužené tuky
nerozlišují samotní výrobci
Citace z článku:

http://www.dotyk.cz/49-2015/4_zabijak-palmovy-olej

Edukace výrobců, spotřebitelů i těch, kteří
ovlivňující spotřebitele
• Školení výrobců
– Malé a střední firmy – omezený přístup k informacím
– Méně prostředků na vlastní výzkum a vývoj
– Legislativa – unikají souvislosti
– Výživa – neznalost účinků TFA na zdraví
– Zákazy samy o sobě nepovedou k technickému a technologickému řešení
– Sdílení zkušeností s reformulacemi
• Edukace spotřebitele, odborné veřejnosti, medií
– Co jsou TFA, kde se nachází, jak je rozpoznat ve výrobcích
– PK ČR podala návrh na spot v České televizi – zamítnuto
– Role medií – zodpovědný přístup, solidní informace relevantní pro český trh,
– Nestrašit s palmovým olejem – náhrada TFA ve výrobcích
– Výrobci musí spojit síly proti demagogiím ohledně palmového oleje
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Výsledky z diskusí s výrobci
•
•
•
•

Ani výrobci nechápou rozdíl mezi částečně a plně ztuženými tuky
Chybí zdroje na vývoj v malých firmách
Zastaralé technické zařízení, malá flexibilita k výměnám surovin
Na druhou stranu ochota ke změnám, někde už změny probíhají
– Změny pomalejší – zásoba obalů
• Žádost o pomoc v boji proti hysterii okolo palmového oleji
• Objevily se, ale i trendy opačné snaha návrat k používání
částečně ztužených tuků jako alternativa k palmovému oleji
vyvolaná nesmyslným mediálním tlakem a tlakem
nezodpovědných obchodních řetězců
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Výzvy aktivistů proti palmovému oleji
• Používejte tuzemské suroviny
– Řepkový slunečnicový olej
– Naši předkové se bez palmového oleje obešli

• Zpochybňování nežádoucích účinků konzumace
transmastných kyselin na lidské zdraví
• Ukazování obrázků, názvů a příkladů výrobků s
palmovým olejem bez jakýchkoliv technologických
návazností

Zpochybňování náhrady TFA
• Ukázka iDNES 9.5.2015
• „Byl to právě
potravinářský průmysl
a nepromyšlené
nahrazování částečně
ztužených tuků, které
boom pěstování
olejných palem
odstartovalo“

Greenpeace – bojkot palmového
oleje není řešením
• Konference 6.10.2016
ve Varšavě
• Greenpeace v Indonésii
podporuje projekty
rozvoje a uplatňování
správné praxe
• V ČR výzvy k bojkotům

Reformulace výrobků
•
•
•

•
•

•

Snižování obsahu rizikových živin (sůl, přidané cukry, nasycené a
transmastné kyseliny) ve stravě
Zvýšení příjmu deficitních mikroživin a vlákniny
– Při zachování odpovídajících senzorických vlastností
Stravování specifických skupin
– školní stravování
– stravování osob ve vyšším věku
– stravování těhotných žen
Klíčová priorita holandského předsednictví EU leden-červen 2016
Stanovení priorit na základě analýzy spotřeby
jednotlivých živin, složení potravin a spotřebitelských
zvyklostí
– Sůl (výzva MZd)
– Transmastné kyseliny (priorita PK)
– Přidané cukry (současná iniciativa EU)
Založení Platformy pro reformulace v rámci ČTPP

Závěr
• Snížení příjmu TFA ve stravě – příspěvek ke
zlepšení zdravotního stavu populace
• Významné úspory ve zdravotnictví – závěry
řady studií
– Velká Británie potenciální úspora 265
miliónů liber
– Odhadovaný příjem TFA ve Velké Británii
o něco nižší než v ČR
• Nejúčinnější je odstranění částečně
ztužených tuků z dodavatelskoodběratelského řetězce
• Odstranění částečně ztužených tuků by
umožnilo snížit příjem na hodnoty, kdy
nejsou prokazatelná zdravotní rizika
• Ke snížení spotřeby TFA vede řada cest, bez
edukace výrobců a spotřebitelů se to
neobejde
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