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ABSTRACT 

The aim of the present study was to compare the taste of the eggwhite, the yolk and the whole laying
hen eggs labeled by their producers as the enriched. Totally 4 groups were examined. The first egg group
was labeled as the Cereal eggs, the other group as the Fitness eggs, the third group as the Omega eggs
and the last group were the non-enriched eggs served as a control group. All eggs sampled had been
cooked and the hard boiled eggs were evaluated by 12 panelists. The assessment was anonymus and 
took place in sensory testing facilities equipped by tasting boots. The layout of the area follows the 
international standards (ISO 8589). The data obtained were analysed using UNISTAT program ANOVA 
test and the Turkey–HSD multiple comparison test. The study revealed no statistically significant
difference in the taste of eggwhite, yolk and whole eggs (P < 0,05) between the eggs labeled as the
Cereal, the Fitness, the Omega and the non-enriched eggs.

ÚVOD

V posledních letech se spotřeba vajec zvýšila a jsou tak hojně využívána do řady zpracovaných vaječných výrobků, jako je například
majonéza. Průměrná spotřeba vajec se pohybuje od 200 až do 300 kusů na osobu za rok (Sunwoo a Gujra, 2015). V současné době lze
zakoupit zcela běžně obohacená vejce, jejichž účelem je suplementovat spotřebiteli některé významné nutriční složky (Tian a kol., 2022).

MATERIÁL A METODIKA

V experimentu byla použita slepičí konzumní vejce, která jejich producenti označili jako vejce obohacená. První skupinu tvořila vejce
označená jako Cereální vejce. Druhou skupinu představovaly slepičí vejce označená producenty jako Fitness. Třetí skupinu vajec tvořila
vejce označená jako Omega vejce. Čtvrtá, poslední skupina, byla kontrolní skupina podestýlkových, neobohacených, vajec. Hodnotitelé
hodnotili chuť bílků, žloutků a celých vajec ošetřených varem po dobu 10 min. Hodnocení probíhalo ve zkušební místnosti s
hodnotitelskými kójemi (ČSN ISO 8589). Získaná data byla statisticky zpracována - UNISTAT, test ANOVA, mnohonásobné porovnání v
Tukey–HSD testu.

VÝSLEDKY 

Na základě senzorické analýzy nebyla zjištěna statisticky významně rozdílná (P < 0,05) chuť bílku (viz Graf 1), žloutku (viz Graf 2), ani celého
vejce (viz Graf 3) mezi vejci označenými výrobci jako obohacená a kontrolní skupinou. Tohoto výsledku bylo dosaženo anonymním
hodnocením, kdy hodnotitelé nevěděli, do které skupiny právě předložený vzorek patří.

Graf 1 – Porovnání chutí bílků Graf 2 – Porovnání chutí žloutků Graf 3 – Porovnání chuti celých vajec

ZÁVĚR 

Z výsledků experimentu vyplývá, že nebyl prokázán statisticky průkazný rozdíl (P < 0,05) v chuti bílků, žloutků ani celých obohacených 
slepičích vajec a neobohacených vajec.
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