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SESTRA V DIABETOLOGII � 4/2008

Nutriční terapie

Mléko a mléčné výrobky jsou důležitou 
součástí stravy. Obsahují kvalitní bílko-
viny, mléčný cukr (laktózu), jsou cenným 
zdrojem mnoha potřebných vitamínů 
a minerálních látek. 

Z výživového hlediska jsou mléčné vý-
robky výborným zdrojem plnohodnot-
ných bílkovin. Mléko, jogurty, jogurto-
vé a kefírové nápoje obsahují v průměru 
3–5 g bílkovin/100 g, tavené sýry 10–
14 g/100 g, 100 g tvrdého sýra poskytne 
30–35 g bílkovin. Mléčné výrobky jsou 
vítaným pomocníkem v boji s nadbyteč-
nými kilogramy, protože díky bílkovinám 
zůstává při hubnutí zachována svalová 
hmota a bílkoviny navíc dobře sytí. Ideál-
ní jsou mléčné výrobky k odpolední sva-
čině, protože zajistí, že nebudete mít až 
do večeře hlad. 

Určitou nevýhodou mléčných výrob-
ků a sýrů je poměrně vysoký obsah na-
sycených tuků a cholesterolu. Záleží 
samozřejmě na typu výrobku. Nízkotuč-
né mléčné výrobky obsahují choleste-
rolu poměrně málo, tučné sýry a máslo 
jsou na tuk a cholesterol bohaté. Přesto 

by nebylo moudré mléčný tuk zatraco-
vat; obsahuje nasycené mastné kyseliny 
s krátkým nebo středně dlouhým řetěz-
cem, které jsou velmi dobře stravitelné. 
Ve výběru přesto dávejte přednost polo-
tučným nebo nízkotučným mléčným vý-
robkům (do 3 % tuku u mléka a mléčných 
výrobků, do 30 % tuku v sušině u sýrů) 
a snažte se omezovat příjem smetano-
vých výrobků, šlehačky a tučných sýrů. 
Kalorickými bombami jsou pro vysoký 
obsah tuku a cukru také mléčné výrob-
ky určené pro děti – např. Monte nebo 
Pribináček. 

Ze sacharidů obsahuje mléko a mléčné 
výrobky téměř výhradně laktózu. Někteří 
lidé laktózu tráví špatně, což má za ná-
sledek vznik zažívacích obtíží. Není však 
nutné vzdát se všech mléčných výrobků, 
zakysané mléčné výrobky bývají velmi 
dobře tolerovány.

Z minerálních látek je nejvýznamnější 
obsah vápníku (tab. č. 1), který je důleži-
tý nejen pro stavbu kostí a zubů, ale také 
pro přenos nervových vzruchů, srážení 
krve a regulaci srdečního rytmu. Ukazuje 

se dokonce, že vápník pomáhá při redukci 
tělesné hmotnosti. Vápník z mléčných vý-
robků se velmi dobře vstřebává, protože 
současně s ním jsou přítomny i další lát-
ky (zejména fosfor, hořčík, vitamín D), 
které jsou důležité pro jeho resorpci. Pro 
dobré vstřebávání vápníku je rozhodující 
také správný poměr těchto látek. Mléčné 
výrobky obecně a sýry zvlášB tento poža-
davek více než dostatečně splňují. 

Denní doporučená dávka vápníku pro 
dospělé je 800 –1 000 mg, pro těhotné 
1 500 mg a pro kojící ženy 2 000 mg.

Z dalších důležitých látek obsahují 
mléčné výrobky významné množství že-
leza a jódu. Nedostatek železa je často 
problémem u mladých dívek (tab. č. 2). 
Hlavní úlohou železa v organismu je účast 
na transportu kyslíku. Tvoří také důle-
žitou součást mnoha enzymů. V mléce 
a sýrech je železo obsaženo ve formě lak-
toferinu, který se velmi dobře vstřebává. 
Využitelnost železa z laktoferinu je opro-
ti rostlinným zdrojům téměř dvojnásob-
ná (tab. č. 3). 

Důsledkem nedostatečného příjmu že-
leza je anémie (chudokrevnost) a pokles 
imunity. Projevem anémie je snížení vý-
konnosti, únava, nervozita, tachykardie 
a nápadná bledost kůže a sliznic. U dětí 
se může nedostatek železa projevovat 
neklidem, vyrušováním ve škole a ne-
schopností se soustředit. Tyto příznaky 
se mohou objevit dlouho předtím, než 
je vůbec při vyšetření krve možné zjis-
tit nedostatek železa. Důvodem je to, že 
mozek dítěte reaguje na deficit železa 
velmi brzy.

V několika dílech představíme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro zdra-
ví, eventuálně případná rizika. Součástí článku budou vždy tabulky energetických 
hodnot vybraných potravin této skupiny a recept pro inspiraci. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
V. díl – Mléko, mléčné výrobky a sýry
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Tab. č. 1: Obsah vápníku ve vybraných mléčných 
výrobcích

druh potraviny
obsah vápníku

(mg/100 g)

Ementál 45 % t. v s. 942

Eidam 30 % t. v s. 755

tvaroh tvrdý na strouhání 741

tvaroh jemný 453

tavený sýr Lipno 30 % t. v s. 420

pudink mléčný 199

jogurt bílý 185

jogurt ovocný 155

mléko nízkotučné 113

Tab. č. 2: Doporučený denní příjem železa

pohlaví a věková kategorie
doporučený denní 

příjem (mg)

dospívající dívky 16

dospělé ženy
15–16

(závisí na výši 
fyzické zátěže)

těhotné ženy 20

kojící ženy 20

dospívající chlapci 12

dospělí muži (15–18 let)
10–15

(závisí na výši 
fyzické zátěže)
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Pro populaci ČR je příznačný nedosta-
tečný příjem jódu. V odborné literatu-
ře se uvádí, že 10 % dětí a 20 % dospě-
lých trpí významným nedostatkem jódu. 
Důvodem je nízký obsah jódu v půdě 
a obecně nízká konzumace mořských 
ryb. Vzhledem k tomu, že se jód přidá-
vá do krmných směsí pro dobytek, jsou 
mléčné výrobky a sýry důležitým zdro-
jem jódu v potravě (tab. č. 4). Jód je ne-
zbytnou součástí hormonů štítné žlázy 
(trijodtyroninu a tyroxinu), které regulu-
jí rychlost tělesných pochodů, tělesnou 
teplotu, tvorbu krvinek, činnost nervů 
a svalů a dokonce mají vliv na rozmno-
žování a růst. Důsledkem nedostatečné-
ho příjmu jódu je onemocnění zvané hy-
potyreóza, které se projevuje poruchami 
růstu a mentálního vývoje u dětí a v do-
spělosti zvětšením štítné žlázy (tzv. stru-
mou). Pokud je výskyt tohoto onemoc-
nění charakteristický pro určité území, 
jedná se o endemickou strumu.

Doporučené denní dávky pro dospělé 
činí 200 µg jódu/den, přičemž zvýšenou 
potřebu mají těhotné (230 µg jódu/den) 
a kojící ženy (260 µg jódu/den).

Mléčné výrobky jsou výhodným zdro-
jem vitamínů rozpustných v tuku (pře-
devším A, D), zajímavý je také obsah ve 
vodě rozpustných vitamínů (vitamín B6, 
B12 a kyselina listová). 

V populaci je poměrně častý nedo-
statek kyseliny listové. Příčinou bývá 
především neadekvátní příjem nebo 
zvýšené nároky organismu (především 
chronicky nemocní, těhotné ženy a že-
ny s hormonální antikoncepcí, alkoho-
lici a lidé, kteří drží redukční dietu). 
Výsledkem deficitu kyseliny listové je 
anémie. Mezi běžné projevy nedostat-
ku patří únavnost, ztráta energie, citli-
vost a bolestivost jazyka a sliznic ústní 
dutiny. Do klinického obrazu patří také 
snížení imunity, poruchy nervového 
systému, psychická labilita a demence. 
Závažný je pak deficit kyseliny listové 
u těhotných žen. Řada studií potvrdila 
vliv nedostatku kyseliny listové na vznik 
defektů neurální trubice, výskyt spon-
tánních potratů a komplikací v těhoten-
ství (např. předčasné odloučení placenty, 
těhotenské hypertenze a preeklampsie). 
Doporučený příjem kyseliny listové pro 
dospělé je 400 µg, pro těhotné a kojící 
ženy 600 µg.

Vitamín B12 je nezbytný pro řadu klí-
čových metabolických pochodů. Jeho 
nejdůležitějším úkolem je syntéza nuk-
leotidů (nukleotidy jsou důležité pro syn-
tézu DNA a RNA). Vzhledem k tomu, že 
potraviny rostlinného původu vitamín 
B12 neobsahují (tab. č. 5), bývá jeho ne-
dostatek častý u veganů (příznivci toho-
to alternativního způsobu stravování ne-
konzumují žádné potraviny živočišného 
původu). Projevem nedostatku vitamínu 
B12 je megaloblastická anémie a neuro-
logické poruchy. Průměrná doporučená 
denní dávka vitamínu B12 jsou 3 µg, pro 
kojící ženy 4 µg.

Mléko 

Obsah bílkovin v mléce se pohybu-
je kolem 3,2 g/100 ml, přičemž hlavní 
mléčnou bílkovinou je kasein. Sacharidy 
jsou zastoupeny laktózou, jejíž obsah je 
4,7 g/100 ml. Obsah tuku závisí na tom, 
zda se jedná o mléko selské (3,8 % tuku), 
mléko plnotučné (3,5 % tuku), mléko po-
lotučné (1,5 % tuku), mléko nízkotučné 
(1 % tuku) nebo mléko odtučněné (pod 
0,15 % tuku). 

Obsahem minerálních látek (zejména 
vápníku) se jednotlivé druhy neliší. Pou-
ze u odstředěného mléka je nižší obsah 
vitamínů rozpustných v tucích. Při běž-
né stravě jsou však tyto nedostatky hra-
vě vyrovnány. Pozitivem odtučněných 
mlék je nejen nižší obsah tuku a chole-
sterolu, ale ve výsledku také nižší ener-
getický obsah.

V prodejní síti se můžete setkat s mlé-
kem čerstvým nebo trvanlivým. Jak na-
povídají názvy, rozdíly spočívají v délce 
trvanlivosti. Čerstvé mléko se pasteru-
je, což je základní tepelné ošetření. Při 
pasteraci se mléko ohřívá na teploty niž-
ší než 100 °C, přičemž dojde k usmrcení 
převážné části mikroorganismů. Změny 
chuti a změny nutričních vlastností mlé-
ka jsou minimální. Čerstvé mléko má tr-
vanlivost do 10 dnů.

Základním požadavkem při výrobě tr-
vanlivého mléka je dosažení tzv. praktic-
ké sterility. V praxi to znamená, že musí 
být usmrceny všechny mikroorganismy 
a musí být inaktivovány i přítomné en-
zymy. Následkem sterilace se již mění 
některé vlastnosti mléka – jedná se ze-

Tab. č. 3: Obsah železa ve vybraných potravi-
nách

druh potraviny
obsah železa
(mg/100 g)

vepřová játra 22

tvaroh 5

špenát 4,2

vepřové maso 3

sýr tavený 60 % t. v s. 1,2

sýr Feta 0,7

Tab. č. 4: Obsah jódu ve vybraných potravinách

druh potraviny
obsah jódu
(µg/100 g)

krevety 130

makrela 74

sýr čerstvý 70 % t. v s. 40

sýr plátkový 45 % t. v s. 40

tvaroh 35

mléko plnotučné 11

Tab. č. 5: Obsah vitamínu B12 ve vybraných po-
travinách

druh potraviny
obsah vitamínu B12

(µg/100 g)

játra hovězí 50

makrela 5

maso vepřové 2

sýr tvrdý 2

mléko plnotučné 0,3
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jména o změny chuti, částečně se snižuje 
také obsah některých vitamínů. Trvanli-
vá mléka mají trvanlivost mezi 3 měsíci 
(u mlék ošetřených Ultra-High Tempera-
ture metodou) až jedním rokem (to je pří-
pad mlék sterilovaných v obalu).

Smetana
Podle obsahu tuku a účelu použití se 

smetana rozděluje na sladkou (10–18 % 
tuku) a smetanu ke šlehání (30–40 % 
tuku). Kysaná smetana se vyrábí přídav-
kem bakterií mléčného kysání a obsah 
tuku se pohybuje mezi 8–15 %. Výhod-
nější variantou jsou light výrobky, u kte-
rých je snížen obsah tuku při zachování 
stejného množství bílkovin. Na trhu jsou 
k dispozici i smetany vyráběné z rost-
linných tuků (např. Rama Cremefine ke 
šlehání a do pokrmů, instantní krém ke 
šlehání Stabilka). Výhodou rostlinných 
tuků je, že neobsahují cholesterol a mají 
výhodnější složení mastných kyselin než 
tuk mléčný.

Ovčí mléko
Je nutričně velmi cenné. V porovnání 

s kravským mlékem má ovčí mléko vyšší 
obsah tuku a bílkovin, významný je ob-
sah vápníku a fosforu (tab. č. 6). Zpra-
covává se především na sýry, například 
známý rokfór se vyrábí výhradně z ov-
čího mléka. 

Kozí mléko
Jak bývá často zatracováno kravské 

mléko, bývá vyzdvihováno mléko kozí. 
Kozí mléko má ve srovnání s kravským 
mlékem vyšší obsah tuku, vitamínu A, 
vápníku a draslíku. Neplatí ale názor, 
že kozí mléko dokonce pomáhá v léčbě 
alergií na mléčnou bílkovinu. Kozí mléko 
má oproti kravskému více bílkovin, tedy 
i větší alergenní potenciál (tab. č. 6).

Mléko je opředeno řadou pověr a mýtů. 
Rozšířenou pověrou například je, že mlé-
ko zahleňuje a že osoby ve vyšším věku 
nemají mléko pít vůbec. Co se týká prv-
ního názoru – žádná studie neprokáza-

la, že by mléko zahleňovalo. Není proto 
nutné jej ze stravy vyřazovat ani v pří-
padě respiračních onemocnění. A že po 
čtyřicátém roce života už nemám nárok 
na mléko? To je vyložený nesmysl. Jak již 
bylo zmíněno, sladké mléko může u ně-
kterých osob způsobovat zažívací potíže, 
nicméně zakysané mléčné výrobky jsou 
snášeny velmi dobře. U starších lidí jsou 
mléčné výrobky cenným zdrojem bílko-
vin, tolik potřebného vápníku, železa 
a jódu. Zejména ženy v období menopau-
zy často trpí nedostatkem těchto důleži-
tých minerálních látek a příjem mléčných 
výrobků by u nich měl být naopak vyšší. 
Pro informaci – v dětství se vápník vy-
užívá asi ze 70 %, v dospělosti se však 
vstřebá mnohonásobně méně.

Diskutovaným problémem je také otáz-
ka „alergie na mléko“. Mnozí lidé pociBují 
po konzumaci mléka zažívací potíže a do-
mnívají se, že trpí alergií na mléko. Ve 
většině případů se jedná o pouhou nesná-
šenlivost, neboli intoleranci. Intolerance 
se týká mléčného cukru laktózy a příčina 
potíží spočívá v neschopnosti tento cukr 
štěpit. Řešením není vynechávat všechny 
mléčné výrobky z jídelníčku, ale upřed-
nostňovat ve výběru zakysané mléčné 
výrobky. Přítomné bakterie mléčného ky-
sání udělají část práce za vás a přítom-
nou laktózu částečně naštěpí. V případě 
„pravých alergií“ na mléko je nutné ze 
stravy vyloučit veškeré mléčné výrob-
ky, jelikož potíže jsou způsobeny alergií 
na mléčnou bílkovinu. Mléčné výrobky 
mohou být částečně nahrazeny mlékem 
z cereálií (hlavně z ovsa) nebo sójovými 
výrobky (sója je však také významným 
alergenem). Každopádně je nutné myslet 
na případný nedostatek vápníku a popř. 
přistoupit k suplementaci.

Kysané mléčné výrobky 
O prospěšném působení kysaných 

mléčných výrobků byli přesvědčeni již 
naši předkové. Typickým zástupcem za-
kysaných mléčných výrobků jsou kefíry, 
kysané podmáslí, jogurty, jogurtové ná-

poje apod. Jak napovídá název, stěžej-
ním technologickým krokem při výrobě 
zakysaných mléčných výrobků je kysá-
ní (fermentace), k němuž se používají 
speciální mikroorganismy (probiotické 
kultury). Probiotické kultury patří mezi 
velmi „přátelské“ a jejich význam pro 
zdraví byl prokázán v mnoha klinických 
studiích. Mezi nejznámější probiotické 
kultury patří bakterie z rodu Lactobacil-
lus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, 
či Streptococcus thermophilus.

V průběhu fermentace přemění bak-
terie mléčného kvašení část obsažené 
laktózy na kyselinu mléčnou. Kyselina 
mléčná snižuje pH výrobku, což má řadu 
výhod (omezení růstu nežádoucích střev-
ních bakterií, lepší vstřebatelnost vápní-
ku a železa, lepší stravitelnost mléčných 
výrobků).

Při fermentaci současně vznikají další 
důležité látky (mastné kyseliny s krátkým 
řetězcem, některé vitamíny, aromatické 
látky), které jsou rozhodující pro výsled-
né senzorické i nutriční vlastnosti fer-
mentovaných mléčných výrobků.

Správné složení mikroflóry (s převahou 
bifidobakterií) významně ovlivňuje zdraví. 
Pomáhá chránit střevní sliznici před tvor-
bou a vstřebáváním toxických látek, zlep-
šuje zažívání, posiluje imunitní systém 
a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 

Pro zdraví střevní mikroflóry je nutné 
zajistit nejen dostatek probioticky působí-
cích mikroorganismů, ale také podmínky 
pro jejich růst. „Potravu“ pro prospěšné 

Tab. č. 6: Nutriční hodnoty jednotlivých druhů mléka

druh mléka
(100 ml)

energie
(kJ)

bílkoviny
(g)

tuky
(g)

sacharidy
(g)

vápník
(mg)

vitamín C 
(mg)

vitamín A 
(IU)

železo
(mg)

cholesterol 
(mg)

fosfor
(mg)

kozí mléko 290 3,6 4,1 4,5 134 1,3 198 0,08 11 111

kravské mléko 270 3,3 3,7 4,7 119 1,5 138 0,1 14 93

ovčí mléko 450 6 7 5,4 193 4,2 147 0,1 27 158

mateřské mléko 290 1 4,4 6,9 32 5 212 0,1 14 14

Nutriční terapie
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mikroorganismy trávicího ústrojí nejčas-
těji představují oligosacharidy. Obecně se 
jedná o nestravitelné látky, které jsou vy-
užívány mikroorganismy jako přednostní 
energetický zdroj a tím podporují jejich 
růst. Tyto látky se označují jako prebioti-
ka. Prebiotika bývají přidávána do někte-
rých mléčných výrobků. Takový výrobek 
se tak stává funkční potravinou.

Jednotlivé kysané mléčné výrobky se 
liší podle druhu použitých mléčných kul-
tur, přičemž jeden výrobek může obsa-
hovat směs různých kultur.

Podle teploty, která je pro růst mik-
roorganismů nejvhodnější, se zákysové 
kultury dělí na mezofilní (20–30 °C) a ter-
mofilní (40–45 °C).

Kysané podmáslí
Podmáslí vzniká jako vedlejší produkt 

při výrobě másla. K jeho zakysání se vy-
užívá smetanových kultur.

Kysaná mléka
K zakysání se používá speciálních me-

zofilních kultur, které produkují znač-
né množství aromatických látek a oxidu 
uhličitého. To dodává finálnímu výrobku 
charakteristickou chuB. 

Jogurt
Se vyrábí za použití termofilních kultur. 

Z hlediska použitých mikroorganismů je 
možné charakterizovat jogurt jako výro-
bek obsahující živé bakterie rodu Lactoba-
cillus a Streptococcus. Probiotickým kultu-
rám příliš nesvědčí vysoký obsah tuku ve 
smetanových mléčných výrobcích nebo 
přídavky barviv a jiných látek. Pro opti-
mální růst probiotických kultur je nejlepší 
kvalitní bílý, polotučný jogurt o obsahu 
tuku 2–3 %.

Kefír
Vedle bakterií mléčného kysání se 

uplatňují i kvasinky, které produkují 
velmi malé množství alkoholu a dodá-
vají kefíru jeho typickou chuB. Krajový-
mi specialitami je kumys (Rusko) nebo 
skyr (Island).

Sýry
Sýry jsou důležitou součástí výživy 

a zaujímají čestnou pozici i u největších 
labužníků. Lze je charakterizovat jako 
koncentráty mléka, takže co je dobrého 
na mléku, je v sýrech znásobeno. Výroba 
sýrů voní tradicí, nostalgií a je spojena 
s celou řadou zajímavostí. 

Technologie výroby sýrů je poměrně 
složitá a zahrnuje mnohé kroky, které 
jsou určující pro daný druh sýra. Samo-
zřejmým základem je výběr a úprava 
mléka a použití speciálních druhů sý-
rařských kultur. Např. na výrobu sýrů 

s velkými oky (sýry ementálového typu) 
se používají výhradně kultury rodu Pro-
pionibacterium. Propionové kultury jsou 
totiž schopny produkovat velké množ-
ství oxidu uhličitého, který je nutný pro 
tvorbu ok. Sýry s plísní na povrchu zase 

TIP: Tvarohové
pomazánky
Pomazánky představují rychlý a v případě vhodně zvolených surovin také 
zdravý pokrm. Pokud je doplníte celozrnným pečivem a zeleninou, není co 
dodat. 

1. Kapiová pomazánka
1 tvaroh, 1 střední cibule, 1 lžíce sladké papriky, sůl

2. Pikantní pomazánka
200 g měkkého tvarohu, 1 lžíce strouhaného křenu, 2 strouhaná jablka, 
60 g plísňového sýra, 3 lžíce zakysané smetany, sůl

3. Zeleninová pomazánka
300 g celeru, 200 g mrkve, 150 g petržele, 150 g majonézy light, 150 g bí-
lého jogurtu, 1 stroužek česneku, sůl, k dochucení lze použít citrónovou 
šBávu

Koktejly a zmrzliny
Mléčný koktejl potěší nejen děti. Při jeho přípravě se 
fantazii meze nekladou, k přípravě nemusí posloužit 
pouze mléko a jahody. Koktejl je skvělý i z kefírového 
nebo acidofilního mléka, přidat můžete také jogurt. Vý-
běr ovoce je na vás – vedle tradičních jahod zkuste ma-
liny, borůvky, banány nebo citrusové plody. Pro zvýšení 
výživové hodnoty přidejte lžičku sušených obilných klíč-
ků nebo najemno nasekané ovesné vločky. 

Pochoutkou nejen pro dětské jazýčky jsou jogurtové zmrz-
liny. Příprava je víc než jednoduchá: zmražené ovoce rozmi-
xujeme s bílým jogurtem a podle chuti dosladíme.

Nutriční terapie
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Tab. č. 7a: Energetické hodnoty mléka a vybraných mléčných výrobků

druh potraviny (100g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

mléko, mléčné výrobky

mléko nízkotučné 153 1,0 2,8 4,3

mléko ovčí 439 7,0 5,6 4,8

mléko plnotučné 260 3,3 3,0 4,6

mléko polotučné 190 1,5 3,2 4,7

mléko Tatra grand 9 % tuku 668 9,0 8,0 11,6

mléko Tatra light 4 % tuku 425 4,0 6,7 9,6

mléko Tatra Salko 1 393 9,0 7,5 54,8

smetana do kávy sušená 2 260 31,5 1,9 62,4

smetana ke šlehání 33 % tuku 1 260 32,8 2,1 3,2

sušené mléko plnotučné 2 058 26,0 25,0 39,5

sýry plísňové a zrající

Brie reverend – 60 % t. v s. 1 479 32,0 17,0 0,2

Camembert (Král sýrů) 1 204 21,5 23,0 1,0

Hermelín – 45 % t. v s. 1 318 25,5 21,0 1,0

Niva – 50 % t. v s. 1 410 28,8 19,5 1,2

Olomoucké tvarůžky – 34 % t. v s. 532 0,5 29,0 1,0

Romadur – 20 % t. v s. 740 8,3 23,6 2,5

Romadur – 40 % t. v s. 1 000 18,0 21,6 1,6

Roquefort – 50 % t. v s. 1 580 30,6 21,5 0,0

Stříbrňák – 30 % t. v s. 850 11,5 25,0 0,0

sýry tvrdé

BlaBácké zlato – 48 % t. v s. 1 340 25,5 20,9 1,9

Čedar – 50 % t. v s. 1 687 33,1 24,9 1,3

Eidam – 20 % t. v s. 965 10,0 34,0 1,0

Eidam – 30 % t. v s. 1 100 15,9 28,8 1,2

Eidam – 45 % t. v s. 1 440 25,6 28,0 1,2

Jadel – 38 % t. v s. 1 300 21,5 25,8 1,3

Moravský bochník – 45 % t. v s. 1 430 28,0 24,8 2,0

Oštiepok – 50 % t. v s. 1 532 29,7 21,3 3,6

Parmezán – 25 % t. v s. 1 560 25,8 35,6 0,0

sýry tavené

Fitness – 29 % t. v s. (Želetava) 720 10,5 14,5 5,0

Jihočeské Lipno – 64 % t.v s. (Madeta) 1 270 29,5 10,3 1,6

Jihočeské Lipno light – 26 % t.v s. (Madeta) 600 8,2 16,5 1,6

Matador s klobásou – 40 % t. v s. (Želetava) 819 15,0 12,5 3,0

Pribina sýrový krém 727 12,8 10,6 4,3

Smetanito active nízkotučný (Želetava) 680 10,0 14,0 4,5

Smetanito se šunkou (Želetava) 1 015 21,0 11,0 3,0

sýry přírodní, čerstvé

Almette smetanový (Želetava) 1 029 23,0 9,0 2,0

Balkán – 30 % t. v s. 980 20,0 11,8 1,0

Brynza – 50 % t. v s. 1 284 25,0 19,9 1,6

Cottage (Madeta) – 20 % t. v s. 471 5,0 13,5 3,3

Feta 890 17,0 13,0 2,5

Gervais (Danone) 925 21,0 6,0 4,7

Lučina – 70 % t. v s. 1 166 27,0 7,3 2,5

Lučina linie – 40 % t. v s. 584 10,0 9,8 2,8

Mascarpone 1 628 42,0 1,5 31,5

Mozzarella – 40 % t. v s. 1 320 22,0 26,5 1,7

Ricotta 528 9,9 5,7 3,8

Tartare – 24 % t. v s. 1 071 25,0 6,0 2,6

vyžadují plísňové kultury Penicillium ca-
memberti, pro výrobu sýrů s modrou plís-
ní (typu rokfór) je nutná kultura rodu Pe-
nicillium roqueforti. 

O výsledném charakteru sýra rozho-
duje celá řada dalších faktorů – způsob 
srážení (kyselé nebo za pomoci syřidla), 
teplota, způsob zpracování sýrařského 
zrna, doba zrání a další důležité kroky. 
Je to úplná alchymie a není divu, že se 
výrobní tajemství přísně střeží.

Z výživového hlediska jsou sýry pře-
devším vydatným zdrojem kvalitních 
bílkovin. V závislosti na druhu sýra se 
průměrný obsah bílkovin pohybuje ko-
lem 20 g/100 g. Doporučený denní pří-
jem bílkovin pro dospělého člověka je 
1–1,2 g/kg tělesné hmotnosti. Např. 100 g 
sýra je tedy schopno pokrýt téměř třeti-
nu denní doporučené dávky bílkovin pro 
mladou, 65 kg vážící ženu bez výraznější 
fyzické zátěže. 

Určitou nevýhodou sýrů je vyšší obsah 
tuku, velmi však záleží na typu sýra. Jak 
ale zjistit, kolik gramů tuku určitý vý-
robek obsahuje, když tato informace na 
jeho obale chybí? Pokud znáte údaj o % 
tuku v sušině a % sušiny, můžete leh-
ce zjistit obsah tuku ve výrobku. Např. 
sýr Eidam má 30 % tuku a 50 % sušiny: 
30×50/100=15 g tuku. Výrobce není po-
vinen uvádět absolutní množství tuku 
ve výrobku, ale je povinen informovat 
o % tuku v sušině a % sušiny. Vzhledem 
k vyššímu obsahu tuku a cholestero-
lu se doporučuje preferovat ve výběru 
méně tučné sýry. Je pravda, že tučnější 
sýry jsou chuBově výraznější (v tuku se 
rozpouštějí aromatické látky a tuk také 
dodává sýru plnost), ale dopřávejte si je 
pouze občas a v rozumném množství. Pro 
běžnou kuchyňskou úpravu se spokojte 
s méně tučnými druhy.

Sýry jsou důležitým zdrojem mnoha 
minerálních látek a vitamínů. Nejvý-

znamnější je obsah dobře vstřebatelného 
vápníku, z dalších minerálních látek jsou 
sýry bohaté na železo, zinek, jód a selen. 
Z vitamínů jsou zastoupeny především 

vitamíny A, D, E, vitamín B6, B12 a ky-
selina listová.

Sýry se dělí na různé skupiny podle 
mnoha hledisek. Podle obsahu tuku v su-

Nutriční terapie
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Nezrající (čerstvé) sýry
Do této skupiny patří tvarohové a sme-

tanové sýry, smetanové termizované 
sýry, pařené sýry (např. Mozzarella) a bílé 
sýry. Tvarohy a tvarohové sýry (Olomouc-
ké tvarůžky, Cottage sýr, Lučina linie) 
patří mezi nízkotučné sýry. Pokud je ale 
jako výchozí surovina použita smetana, 
obsah tuku stoupá k 25 g/100 g (Lučina, 
Almette, Gervais). 

Nevýhodou čerstvých sýrů je poměrně 
krátká doba trvanlivosti, proto jsou urče-
ny k rychlé konzumaci. Trvanlivost může 
být prodloužena díky termizaci, která se 
provádí u smetanových sýrů.

Mezi nezrající sýry se řadí také bílé 
sýry (Feta, Balkánský sýr), pro které je 
příznačná výrazně slaná chuB. Jejich tr-
vanlivost je oproti jiným čerstvým sýrům 
vyšší, a to právě díky soli. 

Zajímavý technologický proces se po-
užívá při výrobě pařených sýrů, označo-
vaných také jako pasta filata. Po zkysnu-
tí se sýřenina spaří horkou vodou nebo 
syrovátkou a následně se vytahuje ve 
tkaničkách nebo provazcích. Příkladem 
pařených sýrů je Mozzarella, Provolone 
nebo zauzený slovenský Oštiepok.

Tvaroh
Je získáván vysrážením různě tučného 

mléka za přídavku mezofilní mléčné kul-
tury a malého množství syřidla. Vzniká 
tvarohovina, která se po pokrájení vy-
pouští do tkaninových pytlů (tvarožní-
ků). Překládáním tvarožníků se dosáhne 
požadované sušiny. Samozřejmě platí, 
že vhodnější je tvaroh s nižším obsa-
hem tuku.

Tavené sýry
Se vyrábějí z umletého přírodního sýra 

za přídavku tavicích solí. Nejčastěji se 
používají soli kyseliny fosforečné, cit-
ronové a polyfosforečnany. V porovnání 
s přírodními sýry jsou tavené sýry méně 
hodnotné. Tavicí soli zhoršují jinak pří-
znivý poměr mezi vápníkem a fosforem, 
důsledkem je pak nižší využitelnost ob-
saženého vápníku. Významným nedo-
statkem je vysoký podíl soli. 

Kulinářské využití mléka, mléčných 
výrobků a sýrů je nepopsatelné. Tyto 
potraviny nesmírně obohacují náš jí-
delníček a dodávají životu i notnou por-
ci chuti.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 7b: Energetické hodnoty mléka a vybraných mléčných výrobků

druh potraviny (100g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

kysané mléčné výrobky, tvarohy a ostatní mléčné výrobky

acidofilní mléko (Kunín) 170 1,5 3,0 2,6

Actimel (Danone) 304 1,5 3,0 10,5

Activia tvarohová bílá (Danone) 321 3,7 6,5 4,3

Activia tvarohová meruňka (Danone) 444 2,9 5,2 14,6

Bio tvaroh jahoda (Milko) 371 0,3 9,3 11,9

Cremaviva čoko (Ehrmann) 532 5,7 4,4 14,5

Danette krém čoko (Danone) 616 6,0 2,9 20,3

Diavita tvarohový dezert s jogurtem višeň 
(Madeta)

266 0,1 7,0 5,4

Jogobella drink višeň-banán (Zott) 296 0,7 2,2 13,7

kefírové mléko (Kunín) 170 1,5 3,0 2,6

Lipánek vanilka (Madeta) 736 9,5 8,2 17,2

Mléčná rýže diät (Müller) 345 2,2 3,0 12,5

Mléčná rýže jahoda (Müller) 452 2,1 2,9 19,1

Monte vanilka (Zott) 778 13,4 2,6 14,0

Ovofit light ananas (Milko) 293 1,5 8,5 5,5

Probiotic drink classic (Laktos) 312 0,8 2,9 13,1

Pudinkový dezert vanilka (Olma) 400 2,1 2,8 16,0

tvaroh bez tuku 290 0,8 18,8 4,4

tvaroh jemný 460 2,5 17,5 4,2

tvaroh s vlákninou malina-jahoda (Milko) 450 2,0 7,5 14,5

tvaroh tučný 770 13,5 12,3 3,3

tvaroh tvrdý 540 0,9 28,6 1,5

Vitalinea nápoj ananas (Danone) 218 0,1 2,1 10,5

zakysaná smetana 690 15,0 2,6 4,5

zakysaná smetana light 530 11,0 2,9 4,2

jogurty bílé

Activia bílá (Danone) 300 3,5 4,2 5,9

Activia bílá sladká (Danone) 397 3,1 4,2 12,4

Hollandia bílá krémová 290 4,0 3,6 3,9

jogurt bílý (Zott) 273 3,0 4,7 4,8

jogurt bílý smetanový choceňský (Max) 500 10,3 3,1 3,9

jogurt bílý tradiční (Madeta) 400 3,0 5,0 10,0

Silueta light (Olma) 195 0,1 4,6 6,7

jogurty ovocné

Activia jogurt müssli (Danone) 437 3,1 3,9 15,2

Activia lehká & fit malina (Danone) 218 1,5 3,9 5,7

Activia višeň (Danone) 437 2,7 3,7 16,1

Diavita jogurt borůvka (Madeta) 281 2,4 4,0 7,3

Dobrá máma višeň (Danone) 422 3,1 3,9 14,4

Dobré ráno pomeranč (Yoplait) 445 2,9 4,3 14,7

Florian smetanový jogurt borůvka (Olma) 610 8,4 2,7 14,9

Jogobella broskev (Zott) 401 2,6 3,4 14,5

Jogobella light ovocná (Zott) 262 1,2 4,0 8,8

Jogurt light bez cukru malina (Yoplait) 233 2,2 3,8 5,1

Jogurt light extra jahoda (Yoplait) 211 1,7 2,8 5,9

Pierot jahoda (Olma) 610 8,2 2,6 15,5

Saneé pomeranč (Zott) 544 6,1 3,1 15,6

šině je lze rozdělit na vysokotučné (více 
než 60 % t. v s.), plnotučné (45–60 % t. 
v s.), polotučné (25–45 % t. v s.), nízko-
tučné (10–25 % t. v s.) a odtučněné (méně 
než 10 % t. v s.). 

Podle konzistence, která závisí na ob-
sahu vody v tuku prosté hmotě, se sýry 

rozlišují na tvrdé, polotvrdé a měkké.
Důležité je také dělení podle způsobu 

zrání. Podle tohoto hlediska se sýry dělí 
na nezrající (čerstvé), kam patří také tva-
rohy, sýry zrající a sýry plísňové. U zrají-
cích a plísňových sýrů se rozlišují ještě 
další kategorie.

Nutriční terapie
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Sekce sester České diabetologické společnosti uspořádala 
24. října v rámci doprovodného programu letošního veletrhu 
Medical Fair v Brně kongres „Diabetes mellitus a těhotenství“. 
Organizace této odborné akce vyplynula z potřeb sester pracu-
jících nejen v diabetologických ambulancích.

První část programu byla věnována problematice diabetu a těhotenství z po-
hledu lékaře-diabetologa (MUDr. J. Pecová) a lékaře-porodníka (as. MUDr. R. Gery-
chová).

V druhé části vystoupily se svými příspěvky sestry, převážně se zkušenostmi 
z vlastní praxe v diabetologických centrech: Péče o těhotnou s DM z pohledu edukační 
sestry (M. Koukalová, RS), Kontinuální měření glukózy v těhotenství (Bc. M. Libichová), 
Výživa v těhotenství (J. Andrášková, RNT), Výživa kojící ženy (Mgr. J. Eliášová), Reduk-
ce hmotnosti po porodu (Mgr. A. Mottlová, Ph.D.). Do jaké míry prezentovaná sdělení 
přítomné zaujala, napověděla jejich aktivita i následná bohatá diskuse.

Úspěšné vyznění celé akce umocnilo příjemné prostředí přednáškového sálu a zá-
zemí brněnského Výstaviště. Kongres zároveň poskytl dostatek námětů i pro pří-
padná budoucí odborná setkání.

Jitka Andrášková
Gabriela Bjalkovská

Diabetes mellitus a těhotenství
24. 10. 2008, Brno

Hydrogelová náplast pro diabetiky

Na veletrhu zdravotnické techniky Medical Fair jsme měli možnost na stánku společnosti Via-
cell, s. r. o. shlédnout novinku v oblasti terapie ran určenou diabetikům.
Jde o hydrogelovou náplast, určenou pro léčbu všech drobných poranění typu odřenin, otlače-
nin, prasklin na suché ztvrdlé pokožce, puchýřů, drobných popálenin apod. O významu preven-
ce i drobných poranění (zvláště dolních končetin) u diabetiků, zásadách péče o nohy a nezbyt-
nosti pečlivé kontroly a ošetření i zdánlivě banálních poškození kůže u nemocných s diabetem 
jsme referovali již mnohokrát.
Hydrogelové náplasti se chovají jako polštář, který chrání ránu před dalším poškozováním, 
jsou sterilní a současně zabraňují infikování rány zvnějšku. Vlhké prostředí v ráně, jež hydro-
gel zajistí, pak podporuje hojení.
Hydrogelový polštářek každé náplasti je vlhký, jemný, ale i dostatečně silný, aby zabránil dal-
šímu oděru rány. Vlastní přilnavá vrstva náplasti je poddajná a udrží hydrogelový polštářek 
na ráně bezpečně po celou potřebnou dobu – a to i dva dny. Náplast je průhledná a umožňuje 
tak stálou kontrolu poranění.

K dispozici je v balení po 6 ks náplastí – 3 velké a 3 malé 
stripy, s tím, že každá z náplastí je samostatně ba-
lena v bariérovém obalu, čímž je zajištěno udržení 
sterility každé jednotlivé náplasti. Určeny jsou pro 
domácí použití, pro rozsáhlejší kožní defekty – kte-
ré terapeuticky patří již do rukou lékaře – doporu-
čuje výrobce jiné své prostředky na bázi hydrogelů 
(např. Viacell hydrogelové krytí). 
Sympatické je, že i takto drobný výrobek, jakým je 
náplast na drobná poranění, doprovází edukační 
brožurka pro diabetiky.

(kul)
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