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Realizace	projektu
• porovnat kvalitativní znaky vybraných potravin původem z CZ, SK,

AT, SRN a HU za účelem zhodnocení jejich shodnosti resp.
rozdílnosti

• zadavatel:Ministerstvo zemědělství České republiky
• zpracovatel: Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha

• vedoucí projektu: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
• koordinátor: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
• administrátor: Ing. Magdaléna Hrubá

1) Komisionální výběr výrobků, zasedání komise
2) Laboratoře VŠCHT Praha a Laboratoře EUROFINS CZ, s.r.o.
3) Senzorický panel VŠCHT Praha, preferenční pořadová zkouška
4) Komisionální posouzení výrobků, zasedání komise



Výběr	výrobků	a	výsledky
• na 1. jednání komise 27. 04. 2017® 30 výrobků

• po 1. jednání komise 27. 04. 2017 ® 21 výrobků se stejným
marketingovým záměrem

• 2. jednání komise 29. 05. 2017
o 13 výrobků označeno za odlišné
o 5 výrobků označeno za mírně odlišné
o 3 výrobky označeny za stejné
o 5 výrobků® odlišné plnění do rozměrově zcela stejného balení



Nutella
• obsah	kofeinu	a	theobrominu® vyšší	v	SRN	

a) použití	odlišného	kakaového	prášku	anebo
b) odlišné	dávkování	kakaového	prášku	

• deklarovaný	vyšší	obsah	bílkovin	o	10	%	v	SRN	
• senzorika:	tmavší	barva	výrobku	v	SRN

CZ SRN



M&M's Čokoládové	dražé		
• výrobky se lišily složením (použitím jednotlivých tuků) ® rozdíl

neměl vliv na profil mastných kyselin
• výrobky CZ, AT, HU ® palmojádrový tuk, palmový tuk,

bambucký tuk
• výrobky SK, SRN® kokosový olej
• senzorika: lišil se výrobek z Německa, méně preferovaný

CZ SRN



Nesquik
• výrobek ze SRN se liší obsahem kakaového prášku a přidanými

vitamíny (potvrzeno analyticky)
• obsah kakaové sušiny v SRN® nižší ve srovnání s ostatními®

rozpor s deklarací, deklarováno o 0,6 % víc než v ostatních
zemí

CZ SRN

Vitamin	D3	
(Cholekalalciferol)	

[μg/100	g]

Vitamin	C	
[mg/100	g]

Vitamin	B9	(folate)	
[μg/100	g]

CZ 21,1 181,0 137,0
SK 23,8 187,0 123,0
AT 20,9 188,0 190,0
SRN 9,5 88,5 305,0
HU 20,2 189,0 150,0



Teekanne Zelený	čaj
• výrobky	se	významně	lišily	při	senzorickém	posouzení	® volně	

sypaný	obsah	sáčků
• obsah kofeinu a extraktu v čajích se liší
• variabilita vstupní suroviny

CZ AT



Jacobs original 3v1
• výrobky	ze	SRN	a	AT	® odlišný	obsah	cukrů,	nasycených	

mastných	kyselin	a	množství	použité	kávy
• rozměrově	stejná	balení	® odlišné	plnění	(CZ,	SK,	HU:	15,2	g;	

AT,	SRN:	18	g)
• senzorika:	patrný	rozdíl	v	barvě	prášku	

ATCZ

CZ	[15,2	g] SK	[15,2	g] AT	[18	g] SRN	[18	g] HU	[15,2	g]

Obsah	kofeinu	na	sáček	výrobku	[mg] 73,4 75,8 47,5 50,4 60,4

Obsah	cukrů	na	sáček	výrobku	[g] 9,7 10,1 10,9 10,2 9,7



Nestea Citronový	čaj
• ve výrobku ze SRN nebylo použito sladidlo ® steviol-

glykosidy a obsahuje více cukrů
• výrobek ze SRN je odlišný od výrobků z ostatních zemí

CZ SRN



Tulip Luncheon meat
• ve výrobku ze SRN® vepřové maso
• ve výrobku z CZ® drůbeží maso strojně oddělené
• podíly masa a dalších složek ® odlišné, stejně jako

deklarované výživové hodnoty
• senzorika: zcela odlišné výrobky

CZ SRN



Kiri	z	tvarohu	a	smetany	
• základní	složka	(tvaroh	vs.	čerstvý	sýr)	® zvyklost	v	použití	

pojmů
• AT	a	SRN	®mírně	zvýšený	obsah	bílkovin	a	tuků	a	nižší	

obsah	cukrů
• rozměrově	stejná	balení	odlišné	plnění	(CZ,	SK,	HU:	100	g;	

AT,	SRN:	120	g)
• senzorika:	lépe	hodnocené	výrobky	ze	SRN	a	AT

CZ SRN



Danone Activia jahoda
• deklarované	složení	výrobků	® odlišné	
• výrobky	z	HU	a	ze	SRN	® odlišné	– balené	ve	stejném	

výrobním	závodu	DE	BY	601	EG
• senzorika:	nejlépe	hodnocen	výrobek	ze	SRN	a	statisticky	se	

odlišovaly	výrobky	ze	SRN	a	CZ	od	výrobku	z	HU	

HU SRN



Lay's solené	
• výrobek	z	SRN	se	liší	od	ostatních	výrobků	deklarovaným	

složením	(ve	výrobku	ze	SRN	není	použitý	palmový	olej)
• vyšší	peroxidové	číslo	u	výrobku	ze	SRN	
• senzorika:	jako	odlišný	hodnocen	výrobek	z	SRN,	s	nejnižší	

preferencí

CZ SRN



Kaufland	Bílý	jogurt	
• mikrobiologickým	zkoušením	® rozdíl	v	zastoupení	

jednotlivých	mikroorganismů

• výrobky	® rozdíl	v	deklarovaných	výživových	hodnotách

CZ SRN

Lactobacillus delbrueckii
subsp.	bulgaricus [KTJ·g-1]

Streptococcus
thermophilus [KTJ·g-1]

r.	Bifidobacterium
[KTJ·g-1]

Celkový	počet	jogurtových	
mikroorganismů	[KTJ·g-1]

CZ 3,8·106 7,6·108 1,2·106 7,6·108

SRN 4,9·103 3,5·108 <1·102 3,5·108



Iglo Rybí	prsty
• výrobky	z	AT	a	SRN	® odlišný	deklarovaný	obsah	masa	65	%	

(o	7	%	více	než	CZ,	SK,	HU	® 58	%	masa)	i	výživové	hodnoty
• obsah	masa	zjištěný	analyticky	® CZ:	50,2	%

SRN:	63,8	%
• baleny	ve	stejném	výrobním	závodě	DE	HB	00145	EG
• senzorika:	významně	nižší	preference	pro	výrobky	z	HU	a	AT

CZ SRN



Dr.	Oetker Pizza	Ristorante
• výrobky z AT ® odlišné deklarované složení i množstvím

vyobrazených a přítomných složek na výrobku (především
Mozzarelly) od ostatních výrobků

• rozměrově zcela stejná balení ® odlišné plnění (CZ, SK,
HU: 330 g; AT: 335 g)

CZ AT



Lenor
• rozměrově	zcela	stejná	balení	® odlišné	plnění	(CZ,	SK,	HU	

930	ml;	AT,	SRN,	990	ml)
• senzorika:	odlišnost	CZ	a	SK	výrobku

CZ AT



Persil
• výrobky se liší v celkovém obsahu i zastoupení těkavých látek
• výrobky ze SRN a AT se liší od výrobků z SK, CZ, HU v obsahu

aktivních látek
• senzorika: rozdíly mezi výrobky

CZ SRN

Středně	tvrdá	
voda,	střední	

znečištění,	pračka	
4-5	kg

Aktivní	látky	na	dávku	
praní	podle	deklarace	/	
aktivní	látky	absolutně

CZ 108	ml	~	± 70	g 9,7	g	/	13,8	%
SK 108	ml	~	± 70	g 9,5	g	/	13,6	%
AT 108	ml	~	± 70	g 11,3	g	/	16,2	%
SRN 115	ml	~	65	g 11,4	g	/	17,5	%
HU 108	ml	~	± 70	g 9,4	g	/	13,4	%


