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Lepek
 Frakce cereálních bílkovin toxická pro celiaky
 Frakce cereálních bílkovin důležitá pro potravinářskou
technologii
bílkoviny (prolaminy a gluteliny) v
pšenici – gliadiny a gluteniny
ječmeni – hordeiny a hordeininy
žitě - sekaliny a sekalininy

oves - aveniny

Kritické jsou sekvence aminokyselin: Pro-Ser-Gln-Gln (PSQQ) a Gln-Gln-Gln-Pro (QQQP),
které vyvolávají u nemocných autoimunitní reakci
https://www.precisionnutrition.com/wp-content/uploads/2009/10/gliadin-glutenin-gluten.gif

Lepek v technologii potravin
 Hnětení těsta – bobtnání lepku a tvorba 3-rozměrné
sítě, která zachycuje bubliny vzduchu nebo CO2,
vzniká pórovitá střídka
 Zajištění soudržnosti těsta při pečení nebo varu
 Zajištění vláčnosti a pružnosti střídky
 Když lepek není přítomen, musí se jeho funkce nahradit
hydrokoloidy

Lepek
 V jeho nepřítomnosti jeho funkce nahrazují hydrokoloidy:
 bílkoviny (vejce, sójová bílkovina, lupinová mouka)
 polysacharidy - mouky nebo izolované suroviny
 lněná mouka, kokosová mouka, chia semena
 guarová guma, HMPC, xanthan, karob, pektin, alginát,
předželatinované škroby…

Codex Alimentarius (Codex Standard for Foods for
Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten)
definuje lepek a prolaminy následovně:
a) gluten (lepek) je bílkovinná frakce pšenice, žita, ječmene a ovsa
a jejich zkřížených odrůd a derivátů, na kterou mají některé osoby
nesnášenlivost a která je nerozpustné ve vodě a v 0,5 M roztoku NaCl
b) prolaminy jsou frakce glutenu, která je extrahovatelná 40-70%
roztokem ethanolu, (prolaminy pšenice se označují jako gliadin, žita
sekalin, ječmene hordein a ovsa avenin). Gluten obsahuje 50 %
prolaminů.

Legislativa
vztahující
bezlepkovým potravinám

se

k

 Bez lepku - 20 mg lepku/kg v potravině ve stavu, v němž je prodávána
konečnému spotřebiteli
 Velmi nízký obsah lepku - 100 mg lepku /kg v potravině ve stavu, v němž je
prodávána konečnému spotřebiteli
Oves obsažený v potravinách pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí být speciálně
vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci
pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí
být vyšší než 20 mg/kg.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o
požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v
potravinách spotřebitelům.

Označování potravin a alergenních složek upravuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25.10.2011 o poskytování informací o
potravinách spotřebitelům.

Bezlepková dieta v praxi
Příprava pokrmů
 místní a časové oddělení bezlepkového provozu v kuchyni
 nákup domácí pekárny na pečení chleba
Potraviny
 přirozeně bezlepkové
ovoce a zelenina, maso, vejce, mléko a mléčné výrobky,
brambory, povolené cereálie, ořechy a semena, oleje, lupina,
sója, škroby - kukuřičný, rýžový, tapiokový, bramborový
 technologicky upravené do bezlepkového stavu
deproteinovaný pšeničný škrob, bezlepkové pivo, některé sójové
omáčky, glukózo-fruktózové sirupy

Vhodné cereálie a pseudocereálie
 kukuřice, rýže, pohanka, čirok, jáhly (proso)

 quinoa (merlík čilský), canihua, amarant (laskavec),
teff (milička habešská), kurakkan, fonio (rosička útlá)
 speciálně upravené a přečištěné škroby (pšeničný
deproteinizovaný škrob)

Chléb a pečivo
 pomůže domácí pekárna
 komerční směsi na pečení
 časem se lidí naučí receptury obměňovat.
Údržnost a textura
 Kynuté pečivo rychle stárne, drobí se a je napadáno plísní.
Řešením je uložení zásob do mrazničky.
 V poslední době se i tady prosazuje používání kvasů, zejména
kvasu rýžového nebo pohankového
 Pečivo typu sušenek má tendenci k pískovité textuře a řeší se
soudržnost výrobku.

Těstoviny
 Problémem je soudržnost a nebezpečí rozváření
 Důležitá je v technologii je volba typu škrobu, který musí obsahovat
vyšší podíl amylózy, která zmazovatí a při retrogradaci stabilizuje
strukturu těstovin.

 Jako pojivo slouží guarová guma, HPMC nebo předželatinované
škroby

https://feedmephoebe.com/how-to-cook-gluten-free-pasta/

Bezlepkové pivo
 1. je možné vyrobit z bezlepkových surovin
jako je pohanka, kukuřice, čirok nebo
proso. Problém je zcukření těchto
bezlepkových surovin, pokud nemají po
naklíčení dostatečně aktivní enzymatický
aparát. Takto uvařené pivo se ale odlišuje
od ječného piva, na které jsou u nás
spotřebitelé zvyklí.
 2. možností je rozšířit technologický postup
výroby ječného piva o proces rozkladu
zbytkových hordeinů enzymatickou
hydrolýzou.

V současnosti se u nás vyrábějí bezlepková piva:
Celia Světlý ležák a Celia Bio světlý ležák
(Žatecký pivovar)
Celia Dark pivo tmavé speciální bez lepku
(Žatecký pivovar)
Ferdinand Bezlepkové pivo ležák světlý
Premium (Pivovar Ferdinand – Benešov)
Bezlepkové nealkoholické pivo (Pivovar
Ferdinand – Benešov)
Birell Bezlepkový, nealko světlé (Plzeňský
Prazdroj)
Bernard 12. bezlepkové pivo světlý ležák
(Rodinný pivovar Bernard Humpolec)
GLEE 11° Gluten Free Pale Ale ( Pivovar Clock
Potštejn) – čirokové pivo
-----------------------------------------------------------------Pozn.1: Dotazy k bezpečnosti destilátů z obilí

Pozn. 2: Dotazy na bezpečnost průmyslových GF sirupů a karamelu
Obilným sirupům dostupným na trhu jsme se věnovali v roce 2018.
Podle nařízení 1169/2011 jsou z povinné deklarace alergenů na
obalech výrobků vynechány mimo jiné
 glukózové sirupy na bázi pšenice, včetně dextrózy
 maltodextriny na bázi pšenice
 glukózové sirupy na bázi ječmene
Tyto materiály jsou po technologických úpravách považovány za
bezlepkové. Na trhu se však vyskytují sirupy z cereálií, které obsahují
nadlimitní množství lepku. Používají se jako alternativní sladidlo místo
cukru (sacharózy).

deklara
ce

výrobek

lepek
(mg/kg)

B

Čekankový sirup

<10

N

Tekutý cukr nízkokalorický

<10

N

Sirup s javorovou příchutí

<10

N

Třtinová melasa

<10

A

Špaldový sirup

>270

A

Sirup z ječného sladu

>270

P

Datlový sirup

<10

N

Sirup červená řepa

<10

Pšeničný sirup

<10
<10

B

Čekankové slazení pro děti
Čekankové slazení s příchutí
medu

P

Agávový sirup

<10

N

Javorový sirup grade C

<10

N

Sirup z kokosových květů

<10

B

<10

Sójové omáčky
nejsou sice jako ochucovadla klíčovou součástí diety, ale situace
u nich je zajímavá z hlediska surovin
 Omáčky shoyu vyráběné tradičním postupem ze sóji a pražené
pšenice projdou fermentací Aspergillus oryzae, při které se
bílkoviny sóji rozloží na peptidy až aminokyseliny.

 Při analýze sendvičovým ELISA kitem nestanovíme lepek žádný,
při použití kompetitivního ELISA kitu rezidua lepku najít můžeme.
 Omáčka tamari se připravuje z přirozeně bezlepkových surovin,
a proto by lepek obsahovat neměla.
 Omáčky vyrobené kyselou hydrolýzou, tj. bez fermentace. U
těch záleží na použitých surovinách.

Vzorek
Sojová omáčka Hoka Trade
Teriyaki sauce Tesco
Soy Sauce Superior Light - Pearl River bridge
Asian Sauce with soja - Heinz
Superior Dark Soy sauce Tandori
Sójová tradiční - Vitana
Supreme dark soy sauce - Golden boat brand
Japan teriyaki mit Sesam - Maresi
Chin-su s česnekem a chilli
Sojasauce Shoyu
Shoyu sójová omáčka
Sójová omáčka tmavá Pantai

lepek
(mg/kg)
<10
29,68
<10
<10
27,52
<10
17,44
20,59
16,27
<10
22,72
31,18

Koření
Patří k vzorkům, u kterých jsme nejvíce nacházeli kontaminaci.
Problematické jsou zejména kořenící směsi, kde je větší
pravděpodobnost kontaminace.
deklarace
N
P
N
B
P
P
N
P
P
P
P

výrobek
Cukr s rumem
Zálivka na salát šopská
Dýňové gomasio
Hořčičná mouka
Skořicový cukr
Koření na rajčata
Směs na mletá masa
Pomerančový cukr
Kari koření
Bylinková salátová zálivka
Provensálské bylinky
Směs na grilování

lepek
(mg/kg)
<5
<5
7,70
13,27
<5
9,12
<5
<5
<5
<5
<5
41,76

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
B
P

Gulášové koření
Pepř černý
Čína Wok
Pizza
Ochucovadlo
Salátová zálivka a la france
Gril & šašlik
Drůbež
Kořenící přípravek s kari
Kořenící přípravek na guláš
Pepř černý mletý
Česnek sušený granulovaný
Adžika
Paprika sladká
Marináda na kuře- byl. máslo
kurkuma mletá
paprika mletá sladká

<5
<5
<5
<5
7,91
47,99
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
47,4
<5
<5

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
N

Mleté maso sypký kořenící přípravek
Pepř černý mletý
Domácí koření
Koření na guláš
Koření na grilovaná jídla a šašlyk
Tymián sušený
Oregano
Rozmarýn sušený
Bazalka
Petrželová nať
Kmín mletý
Adžika
Umami seasoning

<5
78,43
<5
20,2
39,31
<5
<5
<5
<5
<5
49,68
<5
<5

Oves
 široce diskutované téma
 nutriční význam ovsa
 Názory na toxicitu ovsa pro celiaky jsou nejednotné. Výsledky
výzkumu naznačují, že mohou existovat odrůdy ovsa s rozdílnou
toxicitou, stejně tak je potvrzována kontaminace ovsa jinými
cereáliemi obsahujícími lepek.
 Podle našich výsledků z let 2016-2018 je většina běžných
ovesných výrobků na českém trhu kontaminována lepkem.

 Omezení v bezlepkové dietě - pacient musí být stabilizovaný,
pravidelné kontroly. Opatrnost je doporučována u dětí a starších
osob. Oves musí být deklarovaný jako bezlepkový.
 Zatím bezlepkový oves z dovozu, vločky z bezlepkového ovsa
jsou výrazně dražší než běžné.

Ozn.

vzorek

výrobce

Lepek (mg/kg)

P

Ovesné vločky

B. Mlýn Kepka

38,75

P

Ovesné vločky

Albert

50,34

P

Ovesné vločky jemné s vlákninou

EMCO

>80

N

Haferflocken aus dem volen Korn

Fortin Muhlewerke

P

Dobrý život Ovesné vločky výběrové ČR

>80

P

Ovesné vločky Bio

ČR

>80

N

Alnatura ovesné vločky jemné bio

zem.produkce EU

>80

P

Oat Flakes coarse/Ovesné vločky

ČR

>80

P

Ovesné vločky jemné

EMCO - Vřesce

>80

N

Jemné ovesné vločky s klíčky

Morn Flake Oats, Anglie

>80

N

DM BIO Vločky ovesné

Německo

7,1

N

Ovesné vločky - hrubé

Německo

>80

N

Ovesné vločky bio

PRO_BIO

>80

B

Ovesné vločky bez lepku

UK -Tilquihilie

<5

P

Ovesné vločky

J. Voženílek

6,55

N

Bio vločky ovesné z Česka

Bio nebio

>80

B

Vločky ovesné bezlepkové
Spielberger
Naklíčený oves - raw vločky

Spielberger GmbH

<5

Iswari Superfood

<5

B

22,77

Kávoviny
L Bikava - rozpustný nápoj s cereáliemi

24,96

L Corta - instantní kávovinový nápoj

58,87

L Inka - rozpustná kávovinová směs

42,48

B Barley cup - Organic

24,69

L Babiččin šálek - instantní směs kávovin s čekankou

25,48

L Špaldové kafe - instantní s cikorkou

57,33

L Mokafe Rebecca Cafe* (směs kávy a kávovin)

45,78

analýza provedena
kompetetivním ELISA kitem

Příklady bezlepkových kávovin na trhu
Karo (cikorková kávovina, Kávoviny, a.s.)
TopKaro (topinambury, Kávoviny, a.s.)

Chicory cup (Pražená kávovina z cikorky instantní bez lepku 100 g BIO
GRANA)
Pampelišková káva mletá (LIFE STYLE & BICOMTERAPIE s.r.o)

Caro Ricoré (Nestlé , 60 % rozpustné kávy a 40 % čekanky)
Čekankové kafe instantní (Natural Jihlava)

Výrobky rychlého občerstvení –
volně vážené saláty
Saláty jsou příkladem potravinové matrice obsahující velké
množství různých surovin a tedy je teoreticky větší možnost
kontaminace lepkem. Současně dochází k manipulaci s
nebaleným zbožím přímo na prodejně. Výsledky stanovení lepku
byly překvapivě negativní.

popis

lepek(mg/kg)

prodejce

Salát cizrnový
Salát Delikates
Salát bramborový
Salát vlašský
Salát rybí
Vaječný salát
Pařížský salát
Zelný salát s jogurtem
Krevetový kokteil
Salát z červené řepy
Salát fazole/křen
Salát cizrna/quinoa

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

Globus - salátový bar
Globus - salátový bar
Globus - pultový prodej
Albert
Albert
Billa
Billa
Tesco
Tesco
Vegan-park
Lahůdky Palmovka
Lahůdky Palmovka

Salát z volské tlamy
Zahradní salát balsamik. ocet

<5
<5

Libor Novák, Štěrboholy
McDonald

Biomasa obilovin
 Na trhu jsou doplňky stravy založené na sušené zelené
hmotě pšenice nebo ječmene, které mají sloužit jako zdroj
látek s antioxidační aktivitou.
 V souvislosti s chystaným zákazem plastových brček na pití
se hledají náhradní zdroje. Objevila se tedy i možnost
využití obilné slámy.
popis

lepek(mg/kg)

Mladá pšenice
Mladý ječmen
Slaměná brčka (slámky)

<5
<5
<5

Hostie
Problém obsahu lepku řeší i praktikující katolíci. Při slavení eucharistie
přijímají chléb - hostie a víno. Tradiční hostie jsou vyráběny z pšeničné
mouky, jediná firma na jejich výrobu v České republice je Unita, s.r.o.
v Bílé Vodě.
Zcela bezlepkové hostie se nesmí podle vatikánské Kongregace pro
bohoslužbu a svátosti a České biskupské konference použít.
Chléb používaný při oslavě eucharistie musí být nekvašený, čistě z
pšenice a čerstvě vyrobený. Chléb vyrobený z jiné látky, i když je to
obilí nebo smíchaný s jinou látkou odlišnou od pšenice do takové
míry, že by se nepovažoval za pšeničný chléb, tak nelze použít.
Používají se proto „nízkolepkové“ hostie s obsahem lepku 0,025 mg/ks

https://adelabendova.cz/oplatka-hostie-eucharistie-muzu-si-ji-take-vzit/

PREVENTIVNÍ ZNAČENÍ

Podle Nařízení 1169/2011 je možné dobrovolné preventivní značení
alergenů typu:
- může obsahovat stopy lepku
- stopy obilovin obsahujících lepek
- vyrobeno v závodě zpracovávajícím pšenici...(považováno za
nekorektní, nejasnou informaci)

stopy a nulový obsah lepku (a jiných alergenů)

rozsah pojmu stopy není definován, proto v červenci roku 2018 SZPI
zveřejnila výklad, jak postupuje při kontrolách potravin

mez detekce ELISA kitu = "nulová hodnota" = 5 ppm
10x limit kvantifikace = maximum pro „stopy“
Látka vyvolávající alergii
nebo nesnášenlivost

„nulová“ hodnota

„stopy“

Lepek
Mléčná bílkovina
Sójová bílkovina
Vejce
Arašídy
Lískový ořech
Mandle
Vlašský ořech
Hořčice
Lupina
Sezam

20 mg/kg
2,5 mg/kg
2,5 mg/kg
2,5 mg/kg
2,5 mg/kg
2,5 mg/kg
2,5 mg/kg
2,4 mg/kg
1,0 mg/kg
1,0 mg/kg
2,5 mg/kg

50 mg/kg
25 mg/kg
25 mg/kg
25 mg/kg
25 mg/kg
25 mg/kg
25 mg/kg
24 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
25 mg/kg

!!potravina bez lepku může obsahovat stopy lepku!
( ale nesmí být překročen limit 20 mg/kg podle platné legislativy)

Zkušební laboratoř a databáze
 v letošním roce jsme získali pro vybrané alergeny v potravinách
statut akreditované laboratoře od Českého institutu pro
akreditaci
 služby pro zájemce z řad výrobců i analýzy pro vývoz do zahraničí
 na analýzu lepku máme akreditovaný ELISA kit s tzv. R5 protilátkou
od firmy R Biopharm
 na stanovení lepku v pivu a hydrolyzátech používáme
kompetetivní ELISA kit od stejného výrobce, jde o
neakreditovanou metodu

ELISA

 imunochemická metoda, kde antigen (gliadin) reaguje se specifickou
protilátkou (R5)
 protilátka R5 rozeznává toxickou repetetivní sekvenci Gln-Gln-Pro-PhePro
 -detekce – barevná reakce enzym + substrát

http://www.abnova.com/images/content/support//ELISA.gif

Databáze „Potraviny bez lepku“
www.potravinybezlepku.cz

 Výsledky analýz výrobků z tržní sítě. Zaměřujeme se na
zajímavé skupiny výrobků, nové suroviny nebo potraviny
s preventivním značením.
 Při výběru vzorků na analýzy spolupracujeme se Společností
pro bezlepkovou dietu.
 V databázi jsou uvedeny informace o surovinovém složení
výrobku a hodnoty z nutričního složení uvedené na obalu
výrobku. Pokud je to možné, zveřejníme i obrázek výrobku.
 Databáze je bezplatně otevřena pro širokou veřejnost a
výrobce. Výrobci mohou vkládat data o svých bezlepkových
výrobcích sami, jen musí dodat protokol o stanovení lepku. My
protokol zkontrolujeme a výrobek odsouhlasíme ke zveřejnění.

Poradenská činnost
 Databáze je kontaktní, spotřebitel - laik i výrobce mohou
poslat prostřednictvím databáze dotaz, na který odpovíme
nebo poradíme, kam se případně obrátit dále.

poradna@vupp.cz
 Na tuto poradenskou činnost navazuje naše působení na
různých odborných konferencích a akcích pro laickou
veřejnost, kde předáváme informace o lepku a alergenech,
ale i o další výživové problematice.

VÝVOJ A REFORMULACE RECEPTUR
BEZLEPKOVÝCH POTRAVIN.
Tato činnost má ve VÚPP dlouholetou tradici. Naším cílem je:
 vyhledávat méně známé suroviny a testovat možnost jejich
využití (např. amarant a quinoa)

 testovat využití nových technologií pro přípravu bezlepkových
potravin (vysoký tlak, mikromletí)
 zlepšovat nutriční hodnotu bezlepkových potravin (obsah
vlákniny a bílkovin)
 i v bezlepkových potravinách v rámci reformulací snižovat
obsah přidaného cukru, soli a nasycených tuků.
Zkušební laboratoř i poradenské a výzkumné aktivity v oblasti
alergenů jsou příkladem činností, kterými se VÚPP podílí na práci
výzkumné struktury METROFOOD-CZ.

METROFOOD-CZ
Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice
VÚPP, ČZU, VŠCHT

METROFOOD-CZ patří mezi velké výzkumné infrastruktury České
republiky a je součástí evropské výzkumné infrastruktury
METROFOOD-RI v oblasti potravin a výživy.
Hlavním cílem českého národního uzlu je podpora a realizace
mezioborového výzkumu od základní zemědělské výroby, přes
zpracování potravin, technologie, sledovatelnost potravin, průkaz
autenticity, až ke kvalitě a bezpečnosti potravin. Též zahrnuje
optimalizaci všech kroků „z pole na talíř“ v celkovém aspektu.
Zkušební laboratoř – analýza vybraných alergenů v potravinách
(akreditovaná laboratoře od Českého institutu pro akreditaci)

- lepek, beta-laktoglobulin, kasein, sója, hořčice, arašídy, pohanka
- lískové ořechy, sezam, pistácie, mandle, kešu
Práce byla připravena v rámci projektu výzkumné infrastruktury METROFOOD-CZ, grant MŠMT:
LM2018100 a za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpory MZE-RO0318.

Děkujeme Vám za pozornost
www.vupp.cz
www.potravinybezlepku.cz

