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Táto práca vznikla s podporou projektu KEGA 03SPU-4/2022 „Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s praxou prostredníctvom implementácie

praktickej výučby v rámci nového predmetu Nutričné poradenstvo a projektu“ a projektu GA 1/2021 „Vplyv konzumácie vybraných potravinových zdrojov

rastlinného pôvodu na nutričný a zdravotný stav probandov.“

Sledovali sme 30 probandov z bežnej populácie, z toho bolo 13 mužov (43,3 %) a 17 žien (56,7 %) a ich priemerný vek bol 29,7 roka (max

53 r., min 21 r.). Priemerná telesná výška mala hodnotu 174,53 cm (max 196 cm; min 154 cm) a priemerná telesná hmotnosť 71,24 kg (max

104,1 kg; min 42,8 kg). Výskum bol intervenčného charakteru, v trvaní 6 týždňov. Probandi dostávali 3-krát týždenne balíček s pečivom s

obsahom lepku. Dávka pečiva bola stanovená pre ženy na 150 – 200 g.deň-1 a pre mužov 200 – 250 g.deň-1.

Pre potreby výskumu bol zvolený trojdňový nutričný protokol, pričom hodnotené 3 dni sme rozdelili na 2 dni v týždni a 1 deň víkendový.

Nutričné protokoly sme hodnotili s použitím nutričného softvéru Mountberry – Nutrition & Fitness Software, 2011, Version 1.1.

Sledovanými parametrami boli celkové tuky, polyenové a monoénové nenasýtené mastné kyseliny a nasýtené mastné kyseliny.

Zhodnotenie príjmu tukov u osôb konzumujúcich 

pekárenské výrobky s obsahom lepku 

Assessment of fat intake in people consuming

bakery products containing gluten

Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv pravidelnej konzumácie pekárenských výrobkov s obsahom lepku na príjem celkových tukov

a zastúpenie jednotlivých skupín mastných kyselín.

Na základe softvérovej analýzy nutričného príjmu tukov môžeme konštatovať, že došlo k výraznému prekročeniu noriem a to ako pri

celkových tukoch (124,77 – 155,86 %), monoénových mastných kyselinách (108,17 – 117,40 %) tak i pri nasýtených mastných kyselinách

(110,47 – 128,64 %). Naopak, v prípade polyénových mastných kyselín chýbalo k pokrytiu odporúčanej priemernej spotreby 8,89 g.

Priemerná spotreba polyénových mastných kyselín u probandov (14,42 g) dokonca nedosahuje ani minimálne množstvo (19,98 g)

odporúčanej spotreby. Z tohto zistenia môžeme skonštatovať zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, pretože nasýtené mastné kyseliny

pôsobia nepriaznivo na zdravie.

Spotreba nasýtených mastných kyselín sa v tomto súbore probandov pohybovala od 0,76 g až 88,69 g. Aktuálna spotreba 27,74 g

prekračovala aj maximálnu odporúčanú hodnotu, ktorá je 26,64 g, s čím môžu súvisieť už uvedené zdravotné riziká. Spotreba monoénových

mastných kyselín v množstve 25,16 g prekračovala odporúčanú spotrebu (23,31 g). Polynenasýtené mastné kyseliny sú jediným sledovaným

parametrom tukov, v ktorom naši probandi nedosiahli požadovanú priemernú odporúčanú spotrebu (23,31 g).

Na základe zhodnotenia nutričného príjmu tukov pomocou nutričného softvéru a nutričných protokolov u probandov konzumujúcich

pekárenské výrobky s obsahom lepku, sme zistili nepriaznivú situáciu ohľadom množstva i zastúpenia jednotlivých mastných kyselín.

Nutričný príjem celkových tukov, nasýtených mastných kyselín i mononenasýtených mastných kyselín značne prekročil odporúčané

množstvá (vo vzťahu k OVD SR) a príjem polynenasýtených mastných bol naopak nedostatočný. Zistená štruktúra príjmu tukov vrátane

mastných kyselín tak predstavuje značné riziko pre rozvoj kardiovaskulárnych a metabolických ochorení v zatiaľ zdravej skupine probandov.
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Zo zdravotného a nutričného hľadiska je dôležitá štruktúra prijímaných tukov v závislosti od zloženia mastných kyselín. Odporúčaný je

nasledovný model: nasýtené mastné kyseliny 10 %; monoénové mastné kyseliny (radu n-9) 10 – 12 %; nenasýtené mastné kyseliny (radu n-

3 a n-6) 8 – 10%. V našom výskume sme zistili príjem polyénových mastných kyselín 14,52 %; monoénových mastných kyselín 25,33 %

a 29,92 % nasýtených mastných kyselín. Náš výskum koreluje s ďalšími výskumami zaoberajúcimi sa príjmom tukov. Vo výskume pod

vedením Harika (2013) dospeli k záveru, že priemerný príjem nasýtených mastných kyselín je vyšší ako je odporúčané maximum, zatiaľ čo

príjem polynenasýtených mastných kyselín je nižší ako je odporúčané množstvo. V tejto štúdii skúmali príjem tukov v 40 krajinách celého

sveta, vrátane Slovenska a Českej republiky. Toto tvrdenie môžeme podložiť aj ďalšími štúdiami, ktoré boli ukončené rovnakým záverom.

Linseisen (2009) zistil, že tuky tvorili 34 % celkového energetického príjmu vo väčšine krajín Európy, okrem Anglicka, Holandska a

Talianska; 40 % celkového príjmu tvorili tuky v Grécku. Monoénové mastné kyseliny tvorili 21 %, nasýtené mastné kyseliny 13 %

(najmenej v Grécku, Španielsku, Taliansku a UK) a polynenasýtené mastné kyseliny boli v rozmedzí 4 – 8 %. Elmadfa (2009) skúmal 28

krajín reprezentujúcich Afriku, Ameriku, Áziu, Austráliu, Nový Zéland a Európu. Príjem celkových tukov sa pohyboval medzi 11,1 až 50,7

%. Nasýtené mastné kyseliny 3,1 – 25,4 %, monoénové mastné kyseliny 3,5 – 22,3 % a polyénové 3,3 – 11,3 %. K podobnému záveru

dospel aj Hulshof (1999), ktorý pozoroval v rámci výskumu krajiny západnej Európy.
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