
1 PRÍLOHY 

Príloha 1: Vypracovaný protokol pre senzorickú analýzu vybraných druhov chleba. 

 

Senzorické hodnotenie vybraných druhov chlebov 

 

 
Hodnotiteľ: 

Dátum: 

Druh chleba: 
 

 

Hodnotenie je zamerané na päť základných parametrov, ktorým sa prideľuje hodnotenie od 1 

do 5 v závislosti na senzorických vlastnostiach daného výrobku.  

Stupne hodnotenia:  

1. nedostačujúce 

2. dostačujúce 

3. dobré 

4. veľmi dobré  

5. vynikajúce 

Doplňujúcim deskriptorom sa pridelí percentuálne ohodnotenie zastúpenia danej vlastnosti 

u hodnoteného výrobku.  

 

1.) Celkový vzhľad a tvar: (koeficient 2) 

Stupeň 

hodnotenia 1 2 3 4 5 

Hodnotenie           

 

2.) Povrch a vlastnosti kôrky (hladkosť, s brázdou, chrumkavosť, vypečenosť 

a stmavnutie): (koeficient 3) 

Stupeň 

hodnotenia 1 2 3 4 5 

Hodnotenie           

 

 

3.) Nakysnutie a vzhľad striedky, štruktúra a pruţnosť striedky, drobivosť: 

(koeficient 3) 

Stupeň 

hodnotenia 1 2 3 4 5 

Hodnotenie           



 

4.) Vôňa: (koeficient 5) 

Stupeň 

hodnotenia 1 2 3 4 5 

Hodnotenie           

 

a.)Typická chlebová: 

     0 %                                                                                                 100 % 

b.)Nakyslá 

      0 %                                                                                                 100 % 

c.)Potuchnutá 

      0 %                                                                                                 100 % 

d.)S cudzím pachom (chemická a i.) 

      0 %                                                                                                 100 % 

e.)Po pouţitom korení  

      0 %                                                                                                 100 % 

f.)Po zoxidovanom tuku (tuk, vosk) 

      0 %                                                                                                 100 % 

g.)Po droţdí 

      0 %                                                                                                 100 % 

h.)Spálená, pripečená 

      0 %                                                                                                 100 % 

 

 

5.) Chuť: (koeficient 7) 

Stupeň 

hodnotenia 1 2 3 4 5 

Hodnotenie           

 

 

a.) Sladká 

    0 %                                                                                                 100 % 

b.) Slaná 

    0 %                                                                                                 100 % 

c.) Kyslá 

          0 %                                                                                                 100 % 

d.) Horká 

          0 %                                                                                                 100 % 

e.) Štipľavá 

          0 %                                                                                                 100 % 

f.) Typická pre daný druh chleba 

          0 %                                                                                                 100 % 



g.) Po droţdí 

          0 %                                                                                                 100 % 

h.) Adstringentná, zvieravá 

          0 %                                                                                                 100 % 

i.) Po surovom ceste, nedopečená 

    0 %                                                                                                 100 % 

j.) Cudzia (chemická, zoxidovaná,...) 

          0 %                                                                                                 100 % 

k.) Múková 

    0 %                                                                                                 100 % 

  



Príloha 2: Fotodokumentácia analyzovaných chlebov 

 

Fotodokumentácia – Vzhľad bochníkov pripravených z jednotlivých chlebových zmesí 

firmy Mäspomix (1,5 hod po vypečení) 

 

Zemiakový chlieb, Mäspomix (91 bodov) 

 

 
 

Grahamový chlieb, Mäspomix (68 bodov) 

 

 
 

Slnečnicový chlieb, Mäspomix (85 bodov) 

 

 
 

  

Fotodokumentácia – Vplyv obsahu droždia v základnej zmesi na tvar chleba  

 

bez prídavku droždia 

 

 
 



 

 

polovičný prídavkom droždia 

 

 
 

prídavkom droždia podľa receptúry 

 

 
 

Fotodokumentácia – Vplyv prídavku anorganických solí na vzhľad bochníkov 

zemiakového chleba (1,5 hod po vypečení) 

 

CaCl2 (92 bodov) 

 

 
 

KH2PO4 (84 bodov) 

 

 
 

 

 



NaH2PO4 (86 bodov) 

 

 
 

Na4P2O7 (84 bodov) 

 

 
 

Na2H2P2O7 (84 bodov) 

 

   
 

mliečnan vápenatý (81 bodov) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



NH4Cl (88 bodov) 

 

 
 

 

Fotodokumentácia – Vzhľad bochníkov pripravených z konkurenčných chlebových 

zmesí (1,5 hod po vypečení) 

 

Pšenično – ražný sedliacky chlieb, Rivercote (50,36 bodov) 

 

  
 

Slnečnicový chlieb, Rivercote (54,00 bodov) 

 

 
 

Zemiakový chlieb, Küchenmeister (71,43 bodov) 

 

 
 

 

 

 



 

 

Slnečnicový chlieb, Labeta (66,07 bodov) 

 

 
 

Rascový chlieb, Labeta (77,43 bodov) 

 

 
 

 

 

  



Príloha 3: 

 
POROVNANIE GC/MS A LC/MS NA STANOVENIE OBSAHU AKRYLAMIDU V CEREÁLNYCH VÝROBKOCH. 

 

KRISTÍNA KUKUROVÁ1*, ALENA BEDNÁRIKOVÁ1, EMIL KOLEK1, LUCIE MARKOVÁ1,2, RENÁTA BELKOVÁ2, a ZUZANA CIESAROVÁ1  

 
1VÚP Výskumný ústav potravinársky,Priemyslená 4, 824 75 Bratislava, Slovenská republika,2 Vysoké učení technické, Purkyňova 464, 612 00 Brno, Česká republika  

kukurova@vup.sk   

 

Abstrakt 

Akrylamid je známy procesný kontaminant vznikajúci v širokom sortimente potravinárskych výrobkov počas ich tepelného spracovania. Cereálne výrobky napriek typicky nižšiemu obsahu 

akrylamidu podľa najnovších štúdií prispievajú významne k celkovej potravinovej expozícii akrylamidom. V centre pozornosti sú najmä základné potraviny ako je chlieb, ale aj bežne 

konzumované sladké výrobky ako sú keksy. 

Prezentovaná práca demonštruje vhodnosť použitia oboch chromatografických techník, kvapalinovej ako aj plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou, na analýzu akryalmidu 

v rôznych druhoch cereálnych výrobkov. Vo vzorkách keksov bol stanovený obsah akrylamidu od 623 µg/kg do 1474 µg/kg. Akrylamid sa v analyzovaných vzorkách chleba vyskytoval 

dominantne v kôrke v koncentrácii od 28 µg/kg do 90 µg/kg.  

 

Kľúčové slová: akrylamid, cereálne výrobky, GC-MS (NCI), LC/MS/MS 

 

Úvod 

 

Akrylamid vzniká v potravinách v procese Maillardových reakcií dominantne z aminokyseliny asparagín reakciou s redukujúcimi sacharidmi pri teplotách nad 120 °C. Najvyššie 

koncentrácie akrylamidu, často krát dosahujúce koncentráciu až niekoľko mg/kg, boli stanovené v pečených a vyprážaných zemiakových výrobkoch (čipsy, hranolky, zemiakové placky 

a pod.), keďže zemiaky sú bohatým zdrojom aminokyseliny asparagín, ktorá je hlavným prekurzorom akrylamidu. Výskyt akrylamidu bol zaznamenaný tiež v cereálnych produktoch, 

dominantne v perníkoch a keksoch s aplikáciou hydrogénuhličitanu amónneho ako kypriacej látky. Nezanedbateľná je aj  potravinová expozícia akrylamidom z kávy a kávovín. 

Napriek tomu, že doposiaľ nebol jednoznačne preukázaný priamy súvis medzi výskytom rakoviny u ľudí a potravinovou expozíciou akrylamidom, WHO/FAO odporúča všetkým 

výrobcom potravín zabezpečiť čo najnižší obsah akrylamidu vo svojich produktoch predovšetkým vzhľadom na to, že táto látka je Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IRAC) 

klasifikovaná ako potenciálny ľudský karcinogén1 a taktiež berúc do úvahy výsledky niektorých novších štúdií poukazujúcich na možné priame zdravotné riziko. 

Legislatíva SR ani EU zatiaľ nestanovila limity pre výskyt akrylamidu v jednotlivých potravinárskych komoditách (okrem pitnej vody s maximálnym prípustným množstvom 1 μg/l). 

Otázka analýzy tohto procesného kontaminantu je však neustále aktuálna a venuje sa jej dlhoročná pozornosť zo strany výskumu aj kontrolných orgánov prispievajúcich svojimi 

výsledkami do európskych databáz. 

Na stanovenie akrylamidu je vhodná kvapalinová (LC) a plynová (GC) chromatografia. Bežné detekčné systémy ako ultrafialový detektor (UV, pri 200 nm) a pulzný ampérometrický 

detektor (PAD) v spojení LC, alebo plameňovo ionizačný detektor (FID) a detektor elektrónového záchytu (ECD) v spojení s GC nie sú dostatočne selektívne pre stanovenie nízkeho 

obsahu akrylamidu v potravinách vzhľadom na jeho štruktúrne vlastnosti. Kombinácia informácií získaných z elučných charakteristík a hmotnostných spektier patrí k účinným 

prostriedkom na identifikáciu tohto procesného kontaminantu aj v zložitej potravinovej matrici2,3. 

Prítomnosť možných interferencií vo vzorke značne komplikuje jeho stanovenie metódami HPLC-MS ako aj GC-MS (EI).  Najvhodnejšou a najviac využívanou technikou pre analýzu 

akrylamidu je spojenie LC/MS/MS s využitím trojitého kvadrupólu, ktorý umožňuje spoľahlivú identifikáciu akrylamidu v dôsledku sledovania konfirmačných iónov. Obyčajne sa jedná 

o tranzitné ióny s m/z 72>55, 72>54, 72>44. Cena tejto inštrumentálnej techniky je však aj najvyššia4.  

Postup analýzy akrylamidu metódou plynovej chromatografie je štandardne založený na derivatizácii akrylamidu na 2,3-dibrómpropiónamid a jeho extrakcii do málo polárneho 

rozpúšťadla, pričom ako detektor sa používa hmotnostný spektrometer s elektrónovou ionizáciou (EI). Táto metóda je citlivá, avšak derivatizácia vzoriek je časovo náročná. Analýza 

akrylamidu bez derivatizácie je menej častá5. 

 

Experimentálna časť 

 

Vzorky cereálnych výrobkov  

V práci boli analyzované vzorky chleba, ktoré boli pripravené z komerčných zmesí od renomovaného slovenského výrobcu (zemiakový, slnečnicový a grahamový chlieb) s použitím 

domácej pekárničky Moulinex Home Bread Inox (Moulinex, Čína) a vzorky priemyselne vyrábaných lisovaných keksov s prídavkom sušeného ovocia. Jednotlivé druhy keksov (A, B, C) 

sa odlišovali v receptúre, prípadne v technologickom spracovaní, ktorých cieľom bola eliminácia výslednej koncentrácie akrylamidu.  

Všetky cereálne vzorky boli pred extrakciou akrylamidu homogenizované na laboratórnom homogenizátore Grindomix GM 200 (Retsch GmbH, Hann, Nemecko). Vzorky chleba boli 

okrem toho separované na jednotlivé základné časti – striedku a kôrku (1 mm vrchná vrstva). 

 

Extrakcia akrylamidu  

Akrylamid bol zo vzoriek extrahovaný vodou a následne bol preextrahovaný 3-násobnou extrakciou do etylacetátu podľa postupu Ciesarová a kol. (2009)6 modifikovaného pre plynovú 

chromatografiu. Použitý postup extrakcie bol tiež diskutovaný v príspevku Bednáriková a kol. (2009)7. K návažku vzorky (1 g) bol pridaný vnútorný štandard, značený 2,3,3-D3 akrylamid 

(Cambridge Isotope Laboratories Inc., Andover, USA) zo základného roztoku o koncentrácii 20 mg/100 ml (podľa predpokladaného obsahu akrylamidu a ďalšieho riedenia vzoriek: pre 

LC-MS bol prídavok D3 akrylamidu 50 µl z 10-krát zriedeného základného roztoku, pre GC-MS 10 µl zo 100-krát zriedeného základného roztoku). K vzorke bolo pridaných 9 ml 

deionizovanej vody, 0,5 ml Carrezového roztoku I (150 g/l K4[Fe(CN)6].3H2O) a 0,5 ml Carrezového roztoku II (300 g/l ZnSO4.7 H2O). Vzorky boli premiešané na vortexe a umiestnené na 

5 min do ultrazvuku, následne centrifugované pri rýchlosti 10 000 otáčok/min, teplote  – 5 °C počas 10 min. Z vodného extraktu bolo do čistej skúmavky odobratých 5 ml, ku ktorým sa 

pridalo 5 ml etylacetátu. Skúmavky boli pretrepávané 1 min, po ustálení rovnováhy bola do čistej skúmavky odobratá vrchná etylacetátová vrstva. Extrakcia etylacetátom bola zopakovaná 

spolu 3-krát. Spojené etylacetátové extrakty boli dosucha odparené na rotačnej vákuovej odparke. Pre LC-MS analýzu bol suchý extrakt rozpustený v 1 ml roztoku kyseliny octovej s 

koncentráciou 0,2 mmol/l a pre GC-MS analýzu v 1 ml metanolu. Vzorky boli pripravené pre každé meranie v dvoch paralelkách. Ako štandard bol použitý akrylamid analytickej čistoty 

(SERVA Feinbiochemica, Heidelberg, Nemecko).  

 

GC-MS (NCI) podmienky stanovenia akrylamidu 

Na GC-MS analýzu akrylamidu v cereálnych vzorkách bola aplikovaná metóda bez derivatizácie akrylamidu s využitím negatívnej chemickej ionizácie (NCI) pomocou plynového 

chromatografu Agilent 7890A s hmotnostným detektorom MSD 5975 Inert (Agilent Technologies, USA) podľa práce Kolek a kol. (2008)8 za nasledujúcich chromatografických 

podmienok:  nástrek - split/splitless inlet, teplota nástreku 250 °C, objem nástreku 2 µl, pulzný splitless mód, pulzný čas 0,40 min, pulzný tlak nástreku 200 kPa, liner – single tapered; 

teplotný program 60 °C (1 min), 10 °C.min-1, 190 °C (0 min), 50 °C.min-1, 240 °C (2 min); kolóna DB-FFAP dĺžka 30 m x vnútorný priemer kolóny 0,25 mm x hrúbka filmu 0,25 µm; 

nosný plyn hélium, konštantný prietok 1,0 ml.min-1. Parametre hmotnostného MSD detektora: Interface 250 °C, iónový zdroj 230 °C, kvadrupól 150 °C; SIM mód, napätie na fotonásobiči 

2165 V, dwell time 150 ms, negatívna chemická ionizácia (NCI) s metánom ako reakčným plynom, snímané fragmenty iónov: m/z 70,1 pre akrylamid a 73,1 pre D3 akrylamid. 

 

LC-MS/MS podmienky stanovenia akrylamidu 

 

Na LC-MS analýzu akrylamidu v cereálnych vzorkách bol použitý HPLC systém 1200 série (Agilent Technologies, USA) s Agilent 6410 Triple Quad detektorom vybaveným ESI iónovým 

zdrojom. Separácia analytu bola vykonaná na kolóne Purospher® STAR RP-8ec (150 mm x 4,6 mm, 3 µm) použitím izokratickej elúcie mobilnej fázy zloženenj zo 100 ml acetonitrilu 

a 900 ml vodného roztoku kyseliny perfluorooktánovej (0,05 mmol/l) s prietokom 0,5 ml/min pri laboratórnej teplote miestnosti klimatizovanej na 25 °C. Parametre ESI-MS-MS systému 

boli založené na tvorbe protonovaných molekulových iónov z akrylamidu a vnútorného štandardu, D3 akrylamidu, a následnou indukovanou kolíziou boli produkované špecifické 

fragmenty iónov. Tento typ experimentu sa označuje ako MRM (multiple reaction monitoring – viacnásobné reakčné monitorovanie). Sledované boli prechody: prechod pre akrylamid: 72 

→ 55 a prechod pre D3 akrylamid: 75 → 58. Ďalšie parametre použité pre analýzu akrylamidu v ESI+ móde: prietok sušiaceho plynu (N2) 11 l/min, teplota splynenia 350 °C, tlak 

rozprašovania 345 kPa, napätie v kapiláre 2,5 kV, napätie fragmentora 80 V, kolízna energia 5 V, zdržanie (dwell) 50 ms.  

 

Výsledky a diskusia 

Akrylamid je nízkomolekulová hydrofilná zlúčenina, preto je extrakcia vodou optimálna. Rozpustnosť akrylamidu vo vode je 2155 g/l (pri 30 °C). V alkoholoch je o čosi nižšia, v metanole 

1550 g/l a v etanole 860 g/l. Akrylamid je rozpustný aj v iných polárnych organických rozpúšťadlách, napr. v acetonitrile (396 g/l), etylacetáte (126 g/l) alebo acetóne (63 g/l)1.  

K vzorke bol pridávaný vnútorný štandard, ktorý umožňoval kompenzovať straty analytu počas predúpravy vzorky. Pri návrhu extrakcie akrylamidu z cereálnej potravinovej matrice sa 

vychádzalo z postupu pre stanovenie LC-MS/MS, čiže jednoduchej vodnej extrakcie s následnou reextrakciou do etylacetátu, ktorý pomáhal odstraňovať prítomné soli z reálnej matrice, 

ktoré spôsobovali zhášanie signálu (tzv. „ion-suppression“) v použitom iónovom zdroji.  

 

Modifikácia uvedeného postupu prípravy vzorky pre GC-MS analýzu spočívala vo finálnom rozpustení suchého etylacetátového odparku v metanole pred samotným nástrekom. Na základe 

predchádzajúcich štúdií Koleka a kol.8, bola bežne používaná derivatizácia vzoriek, ktorá je všeobecne odporúčaná pre stanovenie akrylamidu GC/MS použitím klasickej elektrónovej 

ionizácie, úspešne nahradená metódou s využitím negatívnej chemickej ionizácie (NCI). Pre uvedenú metódu je charakteristická vysoká citlivosť pre látky obsahujúce elektronegatívne 

atómy, pričom ostatné látky pri tomto spôsobe ionizácie signál neposkytujú. Stanovovaný akrylamid sa takto štiepi na m/z 70,1, resp. 73,1 pre D3 akrylamid. Pri tomto spôsobe ionizácie sa 

interferencia s koelujúcimi látkami nepozorovala (obr. I). Pri použití techniky SIM bol LOD 5 ug/kg a LOQ 10 ug/kg.  
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Obr. I Chromatografický záznam analýzy akrylamidu v cereálnych vzorkách metódou GC/MS/NCI   

 

 

Tab. I  Porovnanie stanovenia obsahu akrylamidu v cereálnych vzorkách plynovou a kvapalinovou chromatografiou 

 

  akrylamidGC (µg/kg) akrylamidLC (µg/kg) 

 

chlieb zemiakový 

 

44±10 

 

54±5 

chlieb zemiakový, striedka 29±1 24±5 

chlieb zemiakový, kôrka 84±7 90±7 

 

chlieb slnečnicový  

 

19±1 

 

19±2 

chlieb slnečnicový, striedka  17±2 21±11 

chlieb slnečnicový, kôrka  50±6 50±2 

 

chlieb grahamový  

 

22±11 

 

25±2 

chlieb grahamový striedka  12±5 20±1 

chlieb grahamový kôrka  32±4 28±5 

   

keksy so sušeným ovocím A 709±25 623±5 

keksy so sušeným ovocím B 1087±32 1059±13 

keksy so sušeným ovocím C 1461±58 1474±2 

       

Namerané výsledky využitím LC-MS/MS a GC-MS boli zhodnotené a porovnané pomocou Anova na hladine pravdepodobnosti alfa 0,05. Rozdiely medzi hodnotami akrylamidu 

stanovenými jednotlivými chromatografickými technikami neboli štatisticky významné. 

 

Záver 

Porovnanie výsledkov stanovenia akrylamidu jednotlivými chromatografickými technikami demonštrované v tejto práci je významné z dôvodu zabezpečenia ich možnej suplementácie 

vzhľadom na aktuálnu potrebu riešenia mnohých projektov zaoberajúcich sa problematikou eliminácie akrylamidu v potravinách a dostupnosti oboch techník na pracovisku VÚP 

v Bratislave. Na základe nameraných výsledkov obsahu akrylamidu vo vybraných druhoch cereálnych vzoriek v širokej škále obsahu akrylamidu, od nízkych koncentrácií v chlebe blízko 

LOD = 10 μg/kg až po takmer 1500 µg/kg v sladkých keksoch, možno považovať obe chromatografické metódy za porovnateľné a vhodné na stanovenie obsahu tohto procesného 

kontaminantu v cereálnych výrobkoch. 
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Akrylamid je karcinogénna a genotoxická látka nachádzajúca sa v tepelne spracovaných 

potravinách. Hlavnou dráhou jeho vzniku sú Maillardové reakcie pri teplotách nad 120 °C. 

Prekurzormi pre vznik akrylamidu sú aminokyselina asparagín a redukujúce sacharidy, 

najčastejšie glukóza alebo fruktóza. Kinetiku vzniku akrylamidu ovplyvňujú mnohé faktory 

a prídavné látky v potravinách.  

V prezentovanej práci boli analyzované chleby pripravené v domácej pekárničke z troch 

druhov komerčne vyrábaných chlebových zmesí (slnečnicový, zemiakový a grahamový 

chlieb). Keďže viac ako 90% obsahu akrylamidu v chlebe je sústredených v kôrke, na analýzu 

bola použitá vrchná vrstva chleba o hrúbke 2 až 3 mm. Akrylamid bol analyzovaný metódou 

plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou s negatívnou chemickou ionizáciou (GC-

MS-NCI). Najnižší obsah akrylamidu bol stanovený v grahamovom (38±23 µg/kg) a najvyšší 

v zemiakovom (76±6µg/kg) chlebe. Pre porovnanie bolo v maloobchodnej sieti zakúpených 5 

druhov chleba, kde bol v zemiakovom chlebe stanovený až 10-násobne vyšší obsah 

akrylamidu (756±30 µg/kg). Nižší obsah akrylamidu vo výrobku pripravenom z inovovanej 

chlebovej zmesi mohol byť spôsobný prídavkom octanu sodného a kyseliny askorbovej. 

V ďalšej časti práce bolo testovaných ďalších 7 druhov anorganických solí (KH2PO4, 

Na2H2P2O7, NaH2PO4, Na4P2O7, CaCl2, NH4Cl a mliečnanu vápenatého), ktoré boli vybrané 

na základe výsledkov predchádzajúcich štúdií (publikovaných v minulom ročníku konferencie 

Preveda). Tieto anorganické soli boli pridané v koncentráciách povolených Potravinovým 

kódexom SR. Vzorky chleba boli okrem toho podrobené senzorickému hodnoteniu, ktoré 

bolo zamerané na sledovanie vplyvu pridaných solí na výsledné organoleptické vlastnosti 

hotového produktu. Bolo zistené, že prídavok anorganických solí do chlebových zmesí už 

nespôsobil ďalšiu signifikantnú elimináciu akrylamidu, naopak prídavok NH4Cl, NaH2PO4 

a KH2PO4 spôsobili jeho mierny nárast až na 173±11 µg/kg. Niektoré druhy solí ako CaCl2 

a NH4Cl zlepšili organoleptické vlastnosti ako tvar chleba a štruktúru striedky, naopak 

mliečnan vápenatý a  Na2H2P2O7 spôsobili nežiadúci nárast intenzity niektorých chuťových 

deskriptorov ako kyslej a adstringentnej chuti.    
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