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ÚVOD
V poslední době se projevuje v rámci reformulací potravin tendence nahrazovat přidané cukry v potravinách jinými typy sladidel. Také v maloobchodní nabídce se vedle náhradních nízkoenergetických sladidel objevila řada sirupů na bázi
cereálií, ovoce nebo zahuštěných rostlinných šťáv. Tyto výrobky vyhledávají zejména stoupenci zdravé výživy, z nichž mnozí omezují příjem lepku. Jako zdravější alternativu rafinovaného cukru zařazují tyto výrobky i pacienti s celiakií nebo
jinou nesnášenlivostí lepku. Zaměřili jsme se proto na obsah zbytkového lepku v sirupech jako náhradních sladidlech a ve výrobcích, které škrobové, glukózové nebo glukózo -fruktózové sirupy obsahují.
MATERIÁL A METODY
Vzorky sladidel byly získány z maloobchodní sítě. Na stanovení lepku byla použita kompetetivní ELISA souprava RIDASCREEN Gliadin competetive od firmy R-Biopharm AG ( kat. číslo R 7021) založená na tzv. R5 protilátce. Limit kvantifikace
(LOQ) této ELISA soupravy je 10mg/kg potraviny. Příprava vzorků i vlastní stanovení byly provedeny podle návodů výrobce. Výsledky uvedené v tabulkách jsou průměrem dvou paralelních stanovení.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V tabulce č. 1 je uveden popis jednotlivých sladidel a výrobků s jejich obsahem a údaje o cukrech deklarované na obalech výrobků. V tabulce jsou zařazeny i obsahy jednotlivých cukrů, které byly u některých vzorků uvedeny výrobcem a u
jiných vzorků byly dohledány v literatuře.
Obsah lepku ve výrobcích byl stanoven ELISA soupravou určenou specielně pro analýzy obsahu lepku v hydrolyzované podobě. V škrobových sirupech, fermentovaných potravinách (pivo, sójové omáčka) a polévkovém koření se totiž vyskytují
peptidy z lepku o malé molekulové hmotnosti, které je možné zachytit pouze ELISA soupravou v kompetetivním uspořádání. Byly nalezeny pouze 2 vzorky sladidel, které překročily limit 20mg lepku/kg potraviny daný Nařízením 828/2014 [3].
Vysoký obsah lepku u těchto vzorků je daný cereálními surovinami, ze kterých byly tyto sirupy vyrobeny (ječmen, špalda). Naopak u pšeničného sirupu byla i při opakovaném stanovení hladina lepku překvapivě nízká. Vysvětlením by mohlo
být to, že výrobce použil jako výchozí surovinu pro výrobu sirupu pšeničný škrob, zatímco u ječmene nebo špaldy nebyla k dispozici podobně čisté suroviny s velmi nízkým obsahem bílkovin. Pšeničný sirup by tedy odpovídal legislativní
výjimce, kdy v důsledku technologického zpracování je lepek ze suroviny odstraněn, zatímco špaldový a ječný sirup mají patrně jiný charakter. Přítomnost obilovin s obsahem lepku byla na obalu výrobků vyznačena, takže nedošlo k porušení
legislativních předpisů [4].
Vzorky sladidel a potravin s obsahem lepku nižším než 20mg/kg potraviny byly zaneseny do veřejně přístupné databáze bezlepkových potravin provozované VÚPP [6]
V tabulkách je uveden rovněž obsah sacharidů a cukrů a také převažující druh sacharidu obsažený ve výrobku. Je tak dokumentován stav, kdy někteří zákazníci odmítají fruktózu v invertních cukrech a následně ji konzumují v datlovém nebo
agávovém sirupu. Konzumace fruktózy ve větším množství skutečně může přinést řadu zdravotních komplikací včetně nebezpečí obezity a rozvoje metabolického syndromu [7,8,9]. Na druhé straně má fruktóza vyšší sladivost a ve směsích
sladidel vyrovnává chuťový profil.
Tab. č. 1: Vzorky sladidel a výrobků s obsahem sladidel, jejich složení (obsah sacharidů a cukrů v g/100g potraviny)

Tab. č.2: Obsah lepku ve sladidlech a ve výrobcích s přídavkem sladidel (značení na obalu: B = bezlepková potravina, N = nedeklaruje složky obsahující
lepek, A = ve výrobku je složka obsahující lepek, P = preventivní značení)
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ZÁVĚR
Kompetetivní ELISA soupravou bylo analyzováno na
přítomnost lepku celkem 27 vzorků sladidel, sirupů a potravin
s obsahem škrobového nebo glukózo-fruktózového sirupu.
Byly nalezeny 2 vzorky sirupů s nadlimitním obsahem lepku,
ale tyto sirupy byly vyrobeny z cereálií obsahujících lepek a
byly odpovídajícím způsobem označeny. Analyzované šarže
nápojů a dalších výrobků slazených škrobovým nebo GF
sirupem byly obsahem lepku pod limitem 20mg lepku/kg
potraviny, i když některé z těchto nápojů obsahují ječmen
nebo ječný slad. Proto je třeba jejich konzumaci zejména u
pacientů s celiakií velmi dobře zvážit.

Poděkování: analýzy byly provedeny v rámci interních projektů VÚPP - RO0317 a RO0318

