
Potraviny a bezPečnost

Maso a ryby

1

Víte, že:

 µ Maso obsahuje kolem 35–75 % vody a 4–55 % tuku? Obecně platí, že libové maso má hodně vody a málo 
tuku, u tučného masa je tomu naopak.

 µ Maso je dobrým zdrojem bílkovin (podle druhu kolem 
10–20 %), minerálních látek a vitaminů skupiny B? Nevýhodou 

může být vyšší obsah tuku. Žádoucí je ve 
výživě preferovat maso libové.

 µ  Masné výrobky mnohdy obsahují 
velké množství tuku a soli, proto by se 
v  našem jídelníčku neměly objevovat 
příliš často?

 µ  Zejména vnitřnosti obsahují značné množství cholesterolu? Například 100 g 
masa obsahuje cca 60–80 mg cholesterolu, stejné množství masných výrobků 

70–170 mg, 100 g sádla 90 mg a vnitřnosti 200–2300 mg 
cholesterolu. 

 µ  Při nevhodné kuchyňské úpravě (za vysokých teplot, 
např. při grilování či opékání) vznikají v mase a masných 
výrobcích tepelným rozkladem bílkovin a tuků nežádoucí 
látky, často s  rakovinotvornými účinky? Tyto látky jsou 
přítomny také ve spalinách tuku, odkapávajícího na 
rozžhavené uhlí při grilování, které následně maso na 
roštu kontaminují.

 µ  Maso (včetně drůbežího a rybího) a vnitř-
nosti mohou za určitých okolností obsaho-
vat choroboplodné mikroorganizmy, např. 
salmonely, kampylobaktery, listerie či růz-
né parazity? 

 µ Dodržováním správné výrobní praxe a hy-
gienických pravidel při zpracování masa 
a veškeré manipulaci s ním (a to i v domác-
nosti) lze možným nákazám předcházet.
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Které způsoby kuchyňské úpravy masa (vaření, dušení, pečení, smažení, grilování…) jsou ze 
zdravotního hlediska nejlepší a proč?

Navrhněte, jak grilovat maso, aby přitom vzniklo co nejméně zdraví škodlivých látek.

Jak budete správně rozmrazovat kuře a proč?

Masné výrobky se liší způsobem výroby, účelem použití (k přímé spotřebě či tepelné úpravě) a z toho 
vyplývajícími požadavky na skladování. Zjistěte, při jaké teplotě a jak dlouho lze uvedené výrobky 
skladovat. 

Výrobek Skladování

Čajovka, métský salám  ............................................................................

Párky, špekáčky, točený salám  ............................................................................

Vysočina  ............................................................................

Poličan, herkules  ............................................................................

Vinná klobása  ............................................................................

Vepřové ve vlastní šťávě (konzerva)   ............................................................................

Párky (polokonzerva)  ............................................................................

Víte, že:
 µ Ryby jsou zdrojem hodnotných, dobře stravitelných bílkovin, omega-3 nenasycených mastných 

kyselin (zejména těch s velmi dlouhým řetězcem, jako je EPA nebo DHA), některých vitaminů (A, D), 
minerálních látek a stopových prvků? 

 µ Průměrná spotřeba ryb je v  ČR stále velmi nízká? Pohybuje se 
kolem 6 kg/osobu a rok, což je podstatně méně než v  jiných 
státech.

 µ Složení rybího tuku do značné míry záleží na složení jejich potravy? 
Vhodným krmivem tak lze zvýšit obsah omega-3 polyenových 
mastných kyselin v tuku u nás chovaných sladkovodních ryb.

 µ V  rybách se sice mohou nacházet některé kontaminující látky, 
např. rtuť, zdravotní riziko pro běžné konzumenty je však nízké? 
Průměrný příjem rtuti z  ryb je v  České republice hluboko pod 
hodnotou denního tolerovatelného příjmu. 
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Kolikrát týdně bychom měli jíst ryby?

Vyjmenujte příklady tučných a netučných ryb.

Jaké důležité složky rybí tuk obsahuje?

Proč jsou pro organizmus důležité omega-3 mastné kyseliny? 

Mořské ryby (podobně jako měkkýši či řasy) jsou zdrojem jednoho důležitého prvku, nezbytného pro 
tvorbu hormonů štítné žlázy. Víte kterého? 

Zjistěte obsah vápníku v sardinkách a spočítejte příjem tohoto prvku z jedné konzervy sardinek v oleji 
(zpravidla 125 g, z toho 90 g tvoří maso).

Víte, že:
 µ Kravské mléko obsahuje cca 3,2 % bílkovin, 3,9 % tuku a 4,8 % mléčného 

cukru (laktózy)? 
 µ Mléko a mléčné výrobky představují nejvýznamnější zdroj vápníku ve 

výživě? Odhaduje se, že z  těchto potravin pochází 50–70 % denního 
příjmu vápníku. 

 µ Na trhu je pestrá nabídka mléčných výrobků, lišící se obsahem tuku? Například 
v jogurtech se obsah tuku pohybuje od méně než 0,5 % do 10 %. 

 µ Na balení sýrů se tradičně uvádí obsah tuku v sušině. Chceme-li vědět, 
kolik tuku je ve 100 g sýra, musíme znát procento sušiny v sýru a procento 
tuku v sušině a potřebný údaj spočítat.

Mléko a mléčné výrobky
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 µ Zdraví prospěšné jsou zejména kysané mléčné výrobky, 
obsahující laktobacily a bifidobakterie? 

 µ Někteří lidé mohou trpět alergií na bílkovinu mléka nebo 
nesnášenlivostí mléčného cukru? Na místě pak jsou vhodná 
dietní opatření.

 µ Syrové, mlékárensky neošetřené mléko může být za určitých 
okolností zdrojem nákazy? Pokud si takové mléko kupujeme, 
musíme ho skladovat v  chladu a  před konzumací převařit. 
Z  mlékárensky ošetřeného mléka (pasterovaného, UHT) 
nákaza nehrozí.

Kolik tuku obsahuje/obsahují:

Polotučné mléko ..........................................................................................................................

Podmáslí .......................................................................................................................................

Olomoucké tvarůžky  ................................................................................................................................

Ementál .......................................................................................................................................................

Žervé  ...........................................................................................................................................................

Tvaroh odtučněný  .....................................................................................................................................

Tvaroh tučný ...............................................................................................................................................

Smetana .......................................................................................................................................................

Šlehačka .......................................................................................................................................................

Jaké znáte druhy sýrů?

Kolik přijmeme tuku, pokud sníme 0,15 kg sýra, na jehož obalu je napsáno: eidam, 45 % tuku v sušině, 
obsah sušiny 56 %. 

Jaké kysané mléčné výrobky znáte? 

V čem spočívají příznivé účinky kysaných mléčných výrobků?
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Jaká je příčina laktózové intolerance (nesnášenlivosti mléčného cukru)? 

Co obnáší dieta při laktózové intoleranci?

Proč se mléko v mlékárně tepelně ošetřuje? Co znamenají termíny „pasterace“ a „UHT“?

Víte, že:
 µ Vejce obsahují vysoce hodnotné bílkoviny, obsahující všechny nezbytné aminokyseliny? Ve žloutku jsou 

dále přítomny tuky, v nichž převažují nenasycené mastné kyseliny, a pro tělo důležité fosfolipidy (např. 
lecitin). Dále vejce obsahují mnoho minerálních látek a většinu vitaminů, kromě vitaminu C.

 µ Vhodným složením krmiva nosnic lze ve vejcích zvýšit obsah některých složek, např. omega-3 polyne-
nasycených mastných kyselin nebo selenu?

 µ Nevýhodou vajec je přítomnost cholesterolu?

Co určuje biologickou hodnotu bílkovin?

Kolik cholesterolu obsahuje jedno vejce?

Mohou být syrová nebo nedostatečně tepelně upravená vejce zdrojem nějaké bakteriální infekce?

Jak se mají vejce správně skladovat?

Vejce
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Víte, že:
 µ Termíny „obilniny“ a „obiloviny“ nejsou synonyma, byť se tak 

mnohdy používají? Obilniny jsou zemědělské plodiny (pšenice, 
ječmen, žito, oves, tritikale, rýže, kukuřice, proso, čirok…). 
Obiloviny jsou produkty získané z obilnin a slouží k  výrobě 
potravin. Z  obilovin se vyrábějí zejména mlýnské výrobky 
(mouka, krupice, kroupy, vločky…) a následně těstoviny 
a pekařské výrobky. 

 µ Obiloviny obsahují zejména sacharidy (škrob, tvoří přes 60 % 
obilného zrna) a rostlinné bílkoviny? Za zmínku stojí dále 
přítomnost vitaminů skupiny B a vitaminu E. 

 µ Biologická hodnota bílkovin je v tomto případě spíše nižší, obsahují málo aminokyseliny lysinu? 
 µ Mezi bílkoviny některých obilovin patří také lepek? Nemocní, trpící nesnášenlivostí lepku (celiakií), 

se jim proto musejí vyhýbat a celoživotně dodržovat bezlepkovou dietu (= vyloučit veškeré potraviny, 
obsahující lepek).

 µ Obsah vlákniny v potravinách na bázi obilovin záleží na způsobu jejich zpracování (stupni vymletí). 
Celozrnné potraviny mají vyšší obsah vlákniny než výrobky z bílé mouky. 

Jak se projevuje nesnášenlivost lepku (celiakie)?

Které obiloviny obsahují lepek? 

Které obiloviny, respektive výrobky z nich, mohou být používány při bezlepkové dietě?

Je tmavé pečivo vždy celozrnné?

Je vícezrnné pečivo totéž co celozrnné? 

Obiloviny
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Víte, že:
 µ Luštěniny jsou semena luskovin, tedy rostlin čeledi bobovitých, 

tvořících lusky? 
 µ Obsahují významné množství bílkovin (kolem 25 % v sušině), sacharidů 

(cca 50 %) a jen malé množství tuku? Určitou výjimkou je sója (méně 
sacharidů, více bílkovin a tuku) a podzemnice (méně sacharidů, 
hodně tuku), které se proto řadí také k olejninám. V luštěninách je 
dále významný obsah vlákniny, některých minerálních látek (hořčík, 

vápník, železo) a vitaminů skupiny B.
 µ  Spotřeba luštěnin v  ČR (kolem 

2 kg/osobu a rok) je v porovnání 
s jinými státy velmi nízká? 

 µ  Nevýhodou luštěnin je přítomnost oligosacharidů, které způsobují 
nadýmání?

 µ  Syrové luštěniny obsahují toxické a antinutriční látky (lektiny, 
inhibitory proteáz), proto se musí před konzumací máčet a důkladně 
tepelně upravit.

Vyjmenujte alespoň 5 různých luštěnin.

Proč jsou luštěniny ve výživě žádoucí?

Jak často se mají luštěniny v jídelníčku objevovat?

Jaké znáte produkty ze sóje?

Jak lze vhodnou přípravou snížit obsah oligosacharidů, způsobujících nadýmání?

Luštěniny
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Víte, že:
 µ Hlavní složkou ovoce a zeleniny je voda? Zpravidla nízký je obsah bílkovin 

a tuků, podle druhu mohou být významněji zastoupeny sacharidy. 
 µ Ovoce a zelenina patří mezi dobré zdroje vlákniny ve výživě? Z  mnoha 

druhů ovoce a zeleniny získáváme také potřebné vitaminy (vitamin C, 
kyselinu listovou), provitaminy (betakaroten), minerální látky (hořčík) 
a různé přírodní látky s  ochrannými účinky, např. antioxidačními či 
detoxikačními. Příkladem může být lykopen v  rajčatech, diallysulfid 
v česneku, sulforafan v brokolici, resveratrol v hroznech či černém rybízu. 

 µ Významnější obsah tuku mají suché skořápkové plody (ořechy) a také 
avokádo?

Kolik ovoce a zeleniny bychom měli denně sníst?

Pokud nám nějaká potravina (např. ovoce) zplesniví, musí se vyhodit. Proč nestačí jen odkrojit plísní 
napadenou část? 

Proč je dobré při nákupu brambor zohledňovat jejich varný typ? 

Jak se mají brambory správně skladovat?

Čím je nebezpečný solanin a kde se vyskytuje? 

Ovoce, zelenina, brambory
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Bezpečnost potravin

Které instituce/úřady se v České republice podílí na zajištění bezpečnosti potravin a pokrmů? 

Na potravinách se buď uvádí datum minimální trvanlivosti („Minimální trvanlivost do…“), nebo 
datum použitelnosti („Spotřebujte do…“). Jaký je rozdíl mezi těmito údaji? 

Čemu budete věnovat pozornost při nákupu potravin? 
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