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SOUHRN
Cílem této studie bylo stanovení koncentrace zinku v různých typech masa, a to ve vepřovém, hovězím a drůbežím mase. Analýza

probíhala ve dvou opakováních - na podzim 2019 a na jaře 2020. V každém období bylo vyšetřeno 21 vzorků mas. Ke stanovení

koncentrace zinku byla použita metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie. Nejvyšší koncentrace zinku byla stanovena u

hovězího masa - 53,23 ± 8,49 mg·kg-1 (podzim 2019), 53,21 ± 11,66 mg·kg-1 (jaro 2020). U vepřového masa byly průměrné hodnoty

zinku 24,98 ± 12,17 mg·kg-1 při měření na podzim a 24,49 ± 13,48 mg·kg-1 při jarním měření. Průměrná koncentrace zinku u

drůbežího masa byla 19,47 ± 14,52 mg·kg-1 (podzim 2019), resp. 18,98 ± 7,92 mg·kg-1 (jaro 2020).

Tabulka 1: Hodnoty obsahu zinku ve vzorcích různých mas

ZÁVĚR
Jako nejlepší zdroj zinku se jeví hovězí maso. Průměrná koncentrace zinku u hovězího masa byla 53,23 ± 8,49 mg·kg-1 (podzim

2019), resp. 53,21 ± 11,66 mg·kg-1 (jaro 2020). Nicméně s ohledem na další aspekty, především z ekologického hlediska a dále

také s přihlédnutím na obsah dalších látek, jako jsou například tuky, není vhodná častá konzumace tohoto typu masa. Vepřové

maso dosahovalo průměrné koncentrace zinku 24,98 ± 12,17 mg·kg-1 (podzim 2019) a 24,49 ± 13,48 mg·kg-1 (jaro 2020).

U drůbežího masa byly zjištěny nejnižší koncentrace zinku, a to 19,47 ± 14,52 mg·kg-1 při podzimním měření a 18,98 ± 7,92

mg·kg-1 při jarním měření. Koncentrace zinku se liší mezi různými typy mas a také mezi jednotlivými kusy stejného druhu.

Rozdílné obsahy minerálů mají za následek odlišné nutriční hodnoty.

Literatura na vyžádání u autora příspěvku

MATERIÁL A METODIKA

- analýza probíhala ve dvou fázích (podzim 2019 a jaro 2020)

- k analýze bylo použito celkem 21 vzorků hovězího, vepřového a drůbežího masa

- z hovězího masa byly analyzovány vzorky nízkého roštěnce, vysokého roštěnce, květové

špičky, kližky, žebra, svíčkové a kulaté plece

- u vzorků nízkého roštěnce, vysokého roštěnce a svíčkové bylo rovněž bráno v potaz

pohlaví a počet dnů zrání masa

- vzorky vepřového masa zahrnovaly kýtu, pečeni, krkovici, bok a plec

- z drůbežího masa bylo analyzováno kuřecí a krůtí maso, konkrétně vzorky z prsních

a stehenních svalů

- mineralizace směsí kyseliny dusičné a peroxidu vodíku

- obsah zinku metodou atomové absorpční spektrometrie

- správnost metody byla ověřena pomocí standardního referenčního materiálu 1566 b

(Oyster tissue, National Institute of Standards and Technology U.S.)

- deklarovaný obsah v referenčním materiálu je Zn 1 424 ± 46 mg·kg-1

- referenční materiál byl rozložen a proměřen stejnou metodou jako vzorky

- výsledky byly statisticky vyhodnoceny v programu Microsoft Excel a ANOVA

VÝSLEDKY 
 Hovězí maso

Podzim 2019:
- nejvyšší koncentrace zinku ve vzorku kližky, a to 67,90 ± 1,77 mg·kg-1

- nejnižší obsah zinku byl zjištěn u hovězí svíčkové pocházející z býka (39,57 ± 1,52 mg·kg-1)

- stanovená hodnota zinku vzorku nízkého roštěnce u jalovice při době zrání 5 dnů byla 59,86

± 3,52 mg·kg-1, při 21 dnech zrání 49,62 ± 0,93 mg·kg-1. Rozdíl mezi těmito vzorky byl

statisticky nevýznamný (p˃0,05).

- u vzorku nízkého roštěnce pocházejícího z býka byl obsah zinku 62,28 ± 0,09 mg·kg-1 po 5

dnech zrání, resp. 54,96 ± 0,51 mg·kg-1 po 21 dnech zrání. Statistický rozdíl byl vysoce

významný (p˂0,01).

- průměrný obsahu zinku u hovězího masa: 53,23 ± 8,49 mg·kg-1

Jaro 2020:
- nejvyšší koncentrace zinku u kulaté plece 81,85 ± 3,68 mg·kg-1

- rozdíly obsahu zinku u vzorků nízkého roštěnce s dobou zrání 5 dnů a 21 dnů byly

statisticky nevýznamné jak u vzorků jalovice, tak i u vzorků býka

- průměrná koncentrace zinku u hovězího masa: 53,21 ± 11,66 mg·kg-1

 Vepřové maso
- nejvyšší koncentrace zinku naměřena u vzorku vepřové krkovice 44,50 ± 2,67 mg·kg-1

(podzim 2019), resp. 46,65±1,48 mg·kg-1 (jaro 2020)

- nejnižší koncentrace byla zjištěna u vepřové pečeně: 14,55±0,27 mg·kg-1 ( podzim 2019),

resp. 13,47±0,05 mg·kg-1 (jaro 2020)

- průměrná hodnota všech vzorků vepřového masa byla 24,98 ± 12,17 mg·kg-1 (podzim 2019),

resp. 24,49 ± 13,48 mg·kg-1 (jaro 2020)

 Drůbeží maso
- nejvyšší koncentrace zinku naměřena u krůtího stehna 39,82±1,98 mg·kg-1 (podzim 2019),

resp. 25,73±0,34 mg·kg-1 (jaro 2020)

- průměrná koncentrace zinku v drůbežím mase: 19,47 ± 14,52 mg·kg-1 (podzim 2019), resp.

18,98 ± 7,92 mg·kg-1 (jaro 2020)

Druh masa Zn [mg·kg-1]

podzim 2019 jaro 2020

průměr±SD průměr±SD Statistický rozdíl

Vepřová kýta 19,31±0,60  17,81±0,65 *

Vepřová pečeně 14,55±0,27 13,47±0,05 *

Vepřová krkovice 44,50±2,67 46,65±1,48 -

Vepřový bok 17,58±0,72 16,82±0,33 -

Vepřová plec 28,93±0,79 27,72±0,54 -

Nízký roštěnec (jalovice, 5 dnů zrání) 59,86±3,52 53,07±0,80 -

Nízký roštěnec (jalovice, 21 dnů zrání) 49,62±0,93 61,72±1,17 **

Nízký roštěnec (býk, 5 dnů zrání) 62,28±0,09 58,18±1,50 -

Nízký roštěnec (býk, 21 dnů zrání) 54,96±0,51 55,56±1,13 -

Vysoký roštěnec (býk, 5 dnů zrání) 43,29±0,62 47,05±0,99 *

Vysoký roštěnec (býk, 21 dnů zrání) 46,60±2,21 51,27±1,26 *

Květová špička 51,24±2,31 36,37±0,54 *

Kližka 67,90±1,77 44,76±0,97 **

Žebro (hovězí přední) 47,72±6,29 58,72±3,94 -

Hovězí svíčková, jalovice 53,93±1,50 47,21±0,60 *

Hovězí svíčková, býk 39,57±1,52 42,78±1,51 -

Kulatá plec (falešná svíčková) 61,74±3,07 81,85±3,68 *

Kuřecí stehenní řízek 19,61±0,85 13,95±0,37 **

Kuřecí prsní řízek 7,15±0,07 10,52±0,30 **

Krůtí prsní řízek 11,31±0,56 25,75±0,33 **

Krůtí stehno 39,82±1,98 25,73±0,34 **

DISKUZE
Koncentrací zinku v hovězím mase se zabýval Goran et al. (2016). Vzorky

roštěnce pocházely z býka i jalovice a byly odebrány z hrudní oblasti

musculus longissimus dorsi. Průměrný obsah Zn byl 22,11 mg·kg-1, což je

hodnota nižší, než námi naměřená. Autor zdůrazňuje, že vliv na složení

minerálních látek mají mimo intravitálních faktorů i oblasti, ve kterých je

dobytek chován.

Nikolic et al. (2015) se zabýval koncentrací zinku ve vepřovém mase. Ve

svém výzkumu dochází k závěru, že i bez ohledu na plemeno existují

rozdíly v koncentraci zinku v určitých partiích těla. Průměrná koncentrace

zinku ve vepřové kýtě byla 15,80 mg·kg-1, tato hodnota koresponduje s

naší stanovenou hodnotou při jarním měření.

Obsahem zinku v drůbežím mase se zabývala studie Lombardi-Boccia et al.

(2005) a Gerber et al. (2009). Obě studie korespondují s námi naměřenými

hodnotami.


