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SLOVO ÚVODEM
Miroslav Jůzl – Libor Kalhotka – Šárka Nedomová
Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Vážení a milí hosté, kolegové a přátelé potravinářské vědy,
setkáváme se letos již po třiačtyřicáté u příležitosti konání Konference o jakosti potravin
a potravinových surovin, která se stala nedílnou a neodmyslitelnou součástí odborného dění
na naší fakultě a univerzitě. Za rok, co uplynul od našeho posledního setkání, došlo mimo jiné
k smutné události, a to k odchodu dvou našich významných profesorů, a to prof. Ing. Iva
Ingra, DrSc. a prof. Ing. Stanislava Gajdůška, DrSc., kteří stáli u zrodu potravinářského oboru
na naší fakultě.
Nahlédneme-li do letošního programu, můžeme ve srovnání s ročníky předešlými směle
konstatovat, že konference se stala významným bodem v odborném programu a důvodem
k přátelskému setkání řady odborníků napříč širokým spektrem oborů souvisejících
s potravinářstvím a potravinami. Tradičními spolu pořádajícími organizacemi jsou Společnost
pro výživu, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Fakulta veterinární hygieny
a ekologie (VFU Brno).
Za významný fakt považujeme stálý zájem a aktivní účast na konferenci ze strany orgánů
státního dozoru, jenž seznamují odbornou veřejnost s aktuálním děním, v někdy ne příliš
přehledné situaci v oblasti potravinářství. Vyžádané přednášky předních odborníků postihují
širokou oblast potravinářské problematiky i přesto, že konference bývá každoročně
směřována na jedno hlavní téma. Tak je tomu i v letošním roce, kdy jsou vyžádané přednášky
zaměřeny především na problematiku potravin živočišného původu. Stejně potěšitelná
je hojná účast tuzemských i zahraničních účastníků v posterové sekci konference. Během let
se z původního

jednodenního

semináře stala plnohodnotná konference

s bohatým

doprovodným programem, jehož součástí jsou přednášky vedené odborníky v oblasti hygieny
provozů veřejného stravování či na konferenci navazující seminář Den s mlékem
na MENDELU.
Těší nás Váš stálý zájem o prezentovanou problematiku a věříme, že se společně setkáme
u příležitosti dalšího již čtyřiačtyřicátého ročníku konference.
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VLIV PŘÍDATNÝCH LÁTEK NA OBSAH AKRYLAMIDU V PERNÍKU
EFFECT OF ADDITIVES ON ACRYLAMIDE CONTENT IN GINGERBREAD
Tomáš Komprda1 – Antonín Přidal2 – Renata Mikulíková3 – Olga Cwiková1
1Ústav
2Ústav

technologie potravin,

zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství,

Agronomická fakulta, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
3Výzkumný

ústav pivovarský a sladařský Brno

ABSTRACT
The experiment tested a hypothesis that a replacement of a leavening agent ammonium
carbonate by sodium hydrogen carbonate in combination with calcium cation and acidifying
agent will synergically decrease acrylamide (AA) content in gingerbread.
The type of a leavening agent, and presence of Ca2+ and citric acid accounted
for 33.6, 13.2 and 53.2% of the explained variability of the AA content, respectively
(P<0.01). The AA content in gingerbread produced with (NH4)2CO3 alone was
186.5 μg ∙ kg-1. Irrespective of other tested additives, NaHCO3 decreased (P<0.05) AA
content to 42% in comparison with (NH4)2CO3. Combination of NaHCO3 + CaCl2 + citric
acid in dough reduced (P<0.05) AA content below the limit of detection (25 μg ∙ kg-1).
The AA content in gingerbread (Y; μg ∙ kg-1) decreased with an increasing number
of additives used (X) according to an equation Y = 158.8 – 47.94X (R2 = 0.42; P<0.0001).
Keywords: acrylamide, gingerbread, honey, food safety, additives
ÚVOD
Z hlediska obsahu akrylamidu (AA) patří perník mezi rizikové potraviny. AA, vznikající
Maillardovou reakcí asparaginu s redukujícími sacharidy při teplotách 130 – 180 °C,
je neurotoxin klasifikovaný Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako
pravděpodobný lidský karcinogen (IARC, 1994). Zátěž lidského organizmu akrylamidem
je možno snížit agrochemickými faktory (obsah sacharidů a asparaginu), změnou receptury
(alternativní kypřící prostředky, změna pH), resp. nastavením parametrů při zpracování
produktu (tepelný vstup; CIAA, 2006).
Cílem předkládaného experimentu bylo stanovit obsah AA ve speciálním typu perníku
vyráběném s použitím bílého pepře („pepřovníček“) a srovnat obsah AA při aplikaci původní,
resp. alternativní receptury (uhličitan amonný jako kypřící prostředek vs. hydrogenuhličitan
sodný, přídavek vápenatých iontů a okyselujícího činidla).
17

MATERIÁL A METODY
Vzorky pepřovníčku byly vyrobeny z pšeničné mouky, medu, vajec, soli a směsi koření,
včetně zázvoru a bílého pepře. Testován byl přídavek následujících látek: uhličitan amonný,
hydrogenuhličitan sodný, chlorid vápenatý, kyselina citrónová. Přítomnost uvedených aditiv
(včetně jejich kombinací) v pepřovníčku a z toho vyplývající označení jednotlivých vzorků
je uvedeno v Tabulce 1. Akrylamid byl stanoven metodou plynové chromatografie
s hmotnostní detekcí (Mikulíková a Sobotová, 2007).
V rámci každé z osmi variant pepřovníčku (Tabulka 1) byl měřen obsah AA ve čtyřech
vzorcích a tento experiment byl 4x opakován. Rozdíly mezi variantami pepřovníčku byly
vyhodnoceny metodou analýzy rozptylu (jednostupňové třídění s post-hoc Tukeyovým
testem; obecný lineární model hlavních efektů).

Přítomnost ve vzorku

Tabulka 1. Označení vzorků na základě přítomnosti testovaných přídatných látek
Přídatná látka
kypřící prostředek
kation
okyselující
činidlo
Označení
A
S
Ca
C
vzorku
(NH4)2CO3
NaHCO3
CaCl2
C6H8O7
+
A
+
+
AC
+
S
+
+
SC
+
+
ACa
+
+
+
ACaC
+
+
SCa
+
+
+
SCaC
VÝSLEDKY A DISKUZE
Všechna testovaná aditiva průkazně (P < 0,01) ovlivnila obsah AA v pepřovníčku
a dohromady vysvětlila více než 70 % celkové variability obsahu tohoto toxinu (Tabulka 2).
Nejvýznamnějším

faktorem

bylo

okyselující

činidlo

(kyselina

citrónová),

jehož

přítomnost/nepřítomnost byla zodpovědná za více než polovinu vysvětlené variability obsahu
AA. Kypřící

prostředek představoval

něco

přes polovinu vysvětlené variability.

Přítomnost/nepřítomnost Ca2+ kationtu v perníčku sice vysvětlila nejmenší část variability
obsahu AA, nicméně i tento faktor byl vysoce průkazný (P < 0,01; Tabulka 2).
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Tabulka 2. Vliv testovaných přídatných látek na celkovou a vysvětlenou variabilitu obsahu
akrylamidu v pepřovníčku (ANOVA – obecný lineární model hlavních efektů)
Vliv

F-hodnota

Kypřící prostředek1)
Kation2)
Okyselující činidlo3)
1)

P-hodnota

21,9
8,6
34,9

0,0001
0,0067
0,0000

Podíl
celkové
variability
23,6
9,3
37,4

vysvětlené
variability
33,6
13,2
53,2

(NH4)2 CO3 nebo NaHCO3; 2) přítomnost/nepřítomnost CaCl2; 3) přítomnost/nepřítomnost kyseliny citrónové

Akrylamid (mg · kg-1)

Výše uvedené údaje jsou detailněji ilustrovány na Obrázku 1.
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Ca2+ kation

Kyselina citrónová

Obrázek 1. Vliv testovaných faktorů na obsah akrylamidu v pepřovníčku
(A, B – různě označené průměry v rámci daného faktoru (kypřící činidlo; kation; kyselina
citrónová) se průkazně liší (P < 0,05; jednostupňové třídění analýzy rozptylu s post-hoc
Tukeyovým testem)
Pokud se týká kypřícího prostředku, soda bikarbona snížila (P < 0,05) obsah AA v perníku
na méně než polovinu (z 88,4 na 37,5 mg · kg-1) ve srovnání s uhličitanem amonným.
Přítomnost kyseliny citrónové snížila (P < 0,05) obsah AA více než trojnásobně ve srovnání
s neokyselenou variantou. I když přídavek CaCl2 do těsta neměl statisticky průkazný vliv
(P = 0,093), obsah AA v perníku vyrobeném s použitím Ca2+ byl pouze 60 % hodnoty obsahu
AA zjištěné v pepřovníčku vyrobeného bez tohoto kationtu.
Na základě testování obsahu AA v jednotlivých variantách pepřovníčku vyrobených
s použitím různých aditiv/jejich kombinací (Obrázek 2) lze mimo jiné vyvodit synergický
účinek kombinace těchto přídatných látek. Jestliže obsah AA v perníku (Y, μg · kg-1)
byl

vyjádřen

jako

funkce

počtu

použitých

tvar: Y = 158,8 – 47,94X (R2 = 0,42; P < 0,001).
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aditiv

(X),

regresní

rovnice
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200

D

180
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Obrázek 2. Obsah akrylamidu v pepřovníčku vyrobeném s použitím uhličitanu amonného (A),
resp. hydrogenuhličitanu sodného (S); s přídavkem CaCl2 (Ca) nebo bez jeho přídavku;
při okyselení kyselinou citrónovou (C) nebo bez okyselení; resp. při aplikaci kombinací
uvedených aditiva. A – D: různě označené průměry indikují statisticky průkazné rozdíly
(P < 0,05; jednostupňové třídění analýzy rozptylu s post-hoc Tukeyovým testem); vzorek
SCaC není označen chybovou úsečkou, protože obsah AA při všech čtyřech opakováních
experimentu byl pod mezí detekce (< 25 μg · kg-1)
Obsah AA v pepřovníčku vyrobeném za použití původní receptury s uhličitanem amonným
(varianta A, Obrázek 2; 187 μg · kg-1) je nižší než uvádí většina literárních údajů
(např. Wenzl a Anklam, 2007). Pokles obsahu AA v perníku po náhradě uhličitanu amonného
hydrogenuhličitanem sodným, zjištěný v předkládaném experimentu, potvrzují údaje autorů
Amrein et al. (2007). Dvojmocné kationty (Ca2+) přidané do těsta výrazně snižují obsah AA
v pekařských výrobcích obecně (Keramat et al., 2011) interakcí s asparaginem a následnou
zábranou tvorby Schiffovy báze.
Podobně jako v předkládaném experimentu zjistili autoři Amrein et al. (2007) výrazný pokles
obsahu AA v perníku po aplikaci kyseliny citrónové do těsta. Uvedený účinek je zřejmě
důsledkem faktu, že průběh Maillardovy reakce je závislý na pH.
ZÁVĚR
Účinek každého z aditiv testovaných v předkládané práci je znám. Předkládaný experiment
je však významným příspěvkem ke znalostem o akrylamidu tím, že prokázal synergický
účinek kombinace různých přídatných látek na jeho obsah v perníku, jedné z rizikových
potravin.
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