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Semínka šalvěje hispánské si svou cestu evropským trhem razí teprve devátým rokem. Zdá se však,
že úspěšně. Lví podíl na tom má jejich výživově zajímavé složení, především obsah důležité omega3 nenasycené mastné kyseliny. Zajímalo nás, zda je dobrá pověst chia semínek oprávněná. Poslali
jsme proto jejich zástupce do laboratoře. Ta nám sdělila dobré zprávy – semínka bez potíží
dodržela to, co jsme od nich očekávali.
Dobrá rada
Chia semínka si v našem testu vedla buď velmi dobře, nebo dobře. O první místo se dělí hned tři
výrobky: Alnatura Chia Samen (velmi dobře, 40 Kč/100 g), Billa Chia semínka(velmi dobře, 23,30
Kč/100 g) a dmBio Chiasamen (velmi dobře, 30 Kč/100 g).
Nejpříznivější poměr mezi cenou a kvalitou nabízí Naturalia Chia(velmi dobře, 12,50 Kč/100 g).
Na poslední příčce skončila Iswari Chia semínka (dobře, 62,50 Kč/100 g). Body ztratila zejména kvůli
kombinaci nižšího obsahu omega-3 mastných kyselin a horší kvality tuku.
Šalvěj hispánskou – rostlinu plodící chia semínka – bychom v bylinkové zahradě našich babiček hledali
marně. Její domovinou jsou hory Střední Ameriky. Šalvěj hispánská, respektive její semínka, patřila
mezi základní potraviny Aztéků. Ti z nich mleli mouku, lisovali olej a využití našla i v medicíně nebo při
náboženských obřadech. Po pádu aztécké civilizace význam chia semínek upadl, nicméně v Mexiku se
na ně nikdy úplně nezapomnělo. Na globální výsluní se dostala ve chvíli, kdy svět odhalil, jaké živiny
v sobě ukrývají.
Hlavním benefitem chia semínek je vysoký obsah esenciální omega-3 nenasycené mastné kyseliny
alfa-linolenové (ALA) a omega-6 nenasycené mastné kyseliny linolové (LA). Obě náš organismus
potřebuje ke stavbě buněk nebo pro správnou činnost nervové soustavy a je odkázán na jejich příjem
zvenčí. Sám je vyrobit nedokáže. Nelze však tvrdit, že by byl chia olej totéž co rybí tuk. Oba sice
obsahují omega-3, ale každý jiné. V rybím tuku najdeme kyseliny EPA a DHA, které jsou pro lidské tělo
lépe využitelné než ALA obsažená v chia semínkách. Více k této problematice si můžete přečíst
v testu doplňků stravy s omega-3 (dTest 4/2017).
Příznivým složením tuku však výčet výhod chia semínek nekončí. Za zmínku stojí i vysoký obsah
bílkovin, vlákniny a také želírující schopnosti. Díky nim dokážou zahustit mléko do konzistence
pudinku, což jim vyneslo oblibu mezi lidmi snažícími se omezit příjem sacharidů. O odborný názor
na chia semínka jsme požádali dvě výživové expertky, jejich odpovědi můžete najít v boxu na konci
článku.
Později, ale přece
Čím to, že se u nás chia semínka prodávají teprve krátce? Na vině je úřední překážka, na kterou šalvěj
hispánská narazila cestou do Evropy. Vzhledem k tomu, že se její semínka na starém kontinentu
do roku 1997 běžně nejedla, evropské úřady je označily za novou potravinu. Používání chia semínek
v potravinářství proto muselo být nejdříve oficiálně schváleno.

Žádost o povolení se objevila v roce 2003 a poté se prověřovala zdravotní nezávadnost.
Když Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) neodhalil v konzumaci chia semínek zdravotní
rizika, bylo jejich používání před devíti lety povoleno. Dnes se smí v limitovaném množství přidávat
jako posyp na pečivo, jako součást müsli, ovocných směsí a šťáv, jogurtů a mohou se prodávat
i samostatně.
Doplňme, že podmínkou schválení prodeje chia semínek v Evropské unii bylo, že se jich denně nesmí
sníst více než 15 g. Konkrétní limit má svůj původ v žádosti o schválení, kde toto číslo uvedl žadatel
jako zamýšlenou maximální dávku. Studie zdravotní nezávadnosti potvrdily její bezpečnost a stala se
oficiální hranicí příjmu.
V uplynulých pěti letech postupně chia semínka pronikala i do českých obchodů a dnes se prodávají
i v běžných supermarketech. Proto jsme se rozhodli podívat na jejich kvalitu – zda skutečně obsahují
živiny, pro které je zákazníci vyhledávají, a také jsme nechali prověřit, jak jsou na tom s pesticidy
a mykotoxiny. Do laboratoře jsme dovezli 14 vzorků semínek různých značek, přičemž jsme vybrali
i pět bioproduktů. Všechna semínka byla vypěstována v Jižní a Střední Americe, nejčastěji v Paraguayi
a Bolívii.
Chia znamená olejnatý
Nejdůležitější složkou semínek je bezesporu olej. Ostatně název chia vychází z aztéckého jazyka
nahuatl a v překladu znamená olejnatý. Kvalitě tuku jsme se proto věnovali zeširoka. Sledovali jsme
celkový obsah tuku, podíly esenciálních mastných kyselin a zjišťovali, zda olej není žluklý.
Při hodnocení složení chia semínek jsme vycházeli z průměrných hodnot uvedených ve vědeckých
databázích. Tučnost semínek by se měla pohybovat okolo 30 % a výsledky našich analýz to potvrdily.
Zjištěný obsah oleje se pohyboval od 29,8 % (Albert Chia semínka) až po 35,3 % (Alnatura Chia
Samen).
Ve složení oleje dominují polynenasycené mastné kyseliny omega-3 (ALA) a omega-6 (LA). Ve 100 g
semínek se jich nachází okolo 20 g, respektive 6 g. Kromě nich jsme v oleji v menších množstvích našli
ještě mononenasycené kyseliny olejovou, asklepovou a nasycené mastné kyseliny palmitovou
a stearovou.
Zjištěná množství omega-3 jsme většinou oceňovali jedničkou nebo dvojkou. Na dobré hodnocení
nedosáhly pouze dva výrobky – Albert Chia semínka a Iswari Chia semínka. V prvních jsme naměřili
koncentraci omega-3 16,5 g/100 g, ve druhém případě to bylo 18,9 g/100 g. Pod hranicí 20 g/100 g se
těsně držely ještě výrobky Lidl/Alesto Chia Seeds, menu gold Chia semínka a Es bio Chia semínka.
S nejlepším hodnocením odešla Happy Food Výběrová chia semínka, která ve 100 g ukrývala 23,7 g
omega-3.
Rozdíl v naměřených hodnotách můžeme demonstrovat na denní dávce omega-3. Ta není jednotně
stanovena, různé zdroje, například EFSA nebo Světová zdravotnická organizace (WHO) či americké
ministerstvo zdravotnictví, jí ale doporučují přijímat 200 až 1000 mg denně. U Albert Chia semínek je
denní dávka naplněna po snědení 6 g, semínek značky Happy Food by stačily jen 4 g.
Tělu prospěšná přesilovka

Obsah kyselin omega-6 kolísal od 4 g/100 g u značky Happy Food až po 6,2 g/100 g zjištěných
v semínkách Country Life. Z našeho pohledu však byl důležitější poměr množství omega-3 a omega-6.
Pro Středoevropany je totiž výhodné, že chia olej obsahuje kyselin omega-3 třikrát až čtyřikrát více
než omega-6. V naší vnitrozemské stravě je tomu obvykle opačně: kyselin omega-6 dostupných
z rostlinných olejů panuje nadbytek a omega-3, získávané především z rybího masa, nám chybí. Olej
z chia semínek by proto mohl být cestou, jak bilanci vyvážit.
Nejlepší poměr obou esenciálních látek jsme nalezli v semínkách Happy Food, u kterých měly omega3 navrch rovnou šestkrát. Průměrně jsme se setkávali se zastoupením 3,5 : 1, pod teoretickou
trojnásobnou převahu omega-3 se poměrem 2,7 : 1 dostala pouze značka Albert.

Mohl by, ale nežluknul
Zastoupení mastných kyselin zdaleka není jediným pohledem na kvalitu tuku. Vždyť k čemu je
vynikající profil mastných kyselin žluklému oleji? Žluknutí chia semínkům skutečně hrozí. Nežádoucím
změnám totiž nejsnadněji podléhají právě polynenasycené mastné kyseliny, které ve složení jejich
tuku převažují.
Kondici oleje jsme sledovali prostřednictvím dvou chemických ukazatelů – peroxidového čísla a čísla
kyselosti. Oba sledují děje, ke kterým dochází při žluknutí. První signalizuje míru nežádoucí oxidace
oleje, druhý pak stupeň jeho rozkladu. Molekuly tuků se skládají z alkoholu glycerolu, na který jsou
napojeny tři mastné kyseliny. V průběhu kažení tuku se jednotlivé mastné kyseliny odštěpují a číslo
kyselosti vyjadřuje, jak daleko štěpení pokročilo.
Po obsáhlejším úvodu si můžeme dovolit být struční. Se žluknutím neměla většina vzorků žádné
problémy. S vyšší kyselostí jsme se setkali jen u chia semínek značek Tesco a Iswari, nadprůměrně
vysoké peroxidové číslo pak předvedla semínka značky Happy Food. U všech zmíněných jsme změřili
výrazně horší hodnoty než u zbylých výrobků. Z chemického pohledu však ještě nesignalizovaly
skutečnou žluklost, proto jsme příslušné parametry ohodnotili dostatečnou známkou.
V celkovém souhrnu byla kvalita tuku až na jednu uspokojivou výjimku – Iswari Chia semínka – velmi
dobrá nebo dobrá. Nejlepší známku za kvalitu oleje si odnesla semínka značky Alnatura.
Překvapivě mnoho bílkovin

Pokud měla chia semínka plnit úlohu hlavní potraviny v jídelníčku Aztéků, musela nabízet i něco víc
než jen olej. Druhou důležitou živinou jsou bílkoviny. Také o nich lze říci, že jsou kvalitní, obsahují
totiž i esenciální aminokyseliny.
V průměru jsme jich v testovaných vzorcích nacházeli 22 %, což bylo ještě více, než kolik uvádějí
vědecké databáze. Vůbec nejvyšší podíl bílkovin (25,5 %) mají semínka značky Albert. Naopak
nejméně (18,6 %) jich laboratoř našla u značky Seeberger.
Relativně vysoký obsah bílkovin by možná zaskočil i samotné výrobce. Součástí testu byla jako
obvykle i kontrola tabulky výživových hodnot. Zatímco v případě tučnosti nebo obsahu omega-3 se
zjištěné hodnoty s tabulkou až na jednu výjimku shodly, deklarace bílkovin na obalech pokulhávala.
Nesprávně jejich množství uváděla čtveřice značek Lidl/Alesto, Albert, Tesco a Iswari. Ve všech
případech byl údaj v tabulce podhodnocený a rozdíl překročil úředně tolerovaných 20 %. Proto jsme
všem jmenovaným udělili za deklaraci bílkovin nedostatečnou.
Pěstitelé byli pečliví
Rizika v podobě nežádoucích látek se nevyhýbají ani takzvaným superpotravinám. Proto jsme se
poté, co nám chia semínka odhalila svou nutriční kvalitu, podívali i na jejich bezpečnost.
Jako první přišly na řadu mykotoxiny, tedy jedovaté látky produkované plísněmi. Zplesnivění by
mohlo hrozit v případě skladování v nevhodných podmínkách. Laboratoř prověřila přítomnost
mykotoxinů produkovaných různými typy plísní – aflatoxinů, deoxynivalenolu, fumorosinů nebo
ochratoxinu A. Většina vzorků prošla s naprosto čistým štítem, výjimkou byly pouze nálezy malého
množství aflatoxinů u značek Druid, Happy Food a Tesco. Ve všech třech případech však šlo
o hodnoty představující desetinu maximálního limitu.
Zvlášť zvědaví jsme byli na výsledky analýzy pesticidů. Důvodů bylo několik. Zajímalo nás, jak
zodpovědní jsou středo- a jihoameričtí farmáři při jejich používání a hlavně: v našem výběru bylo i pět
bioproduktů, které by měly být zcela bez pesticidů.
Do pátrání po pesticidech jsme zahrnuli celkem 237 různých látek a výsledky byly stejně příznivé jako
v případě mykotoxinů. Drtivá většina semínek byla bez jediného nálezu, na přítomnost pesticidů jsme
narazili pouze u semínek Albert a Happy Food. V obou značkách odhalila laboratoř stejnou látku –
pirimifos-methyl. Opět však šlo o velmi malá, u značky Happy Food dokonce stopová množství
hluboko pod legislativním limitem. Doplňme jen, že ani jedna ze semínek, ve kterých se přítomnost
pesticidu potvrdila, nepocházela z ekologického zemědělství.
Názory výživových specialistů
Doporučujete konzumaci chia semínek?
PharmDr. Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu: Ano, doporučuji, jsou
výživově vysoce bohatá a současně kaloricky chudá. Z kalorického hlediska jsou takto jedním
z nejlepších zdrojů živin na světě. V případě hledání lokální obdoby bych doporučila lněná semínka,
ale dokonalosti chia semínek nedosahují.

Ing. Hana Střítecká, Ph.D., nutriční specialistka, FitBee spol. s r.o.: Ano, doporučuji je užívat zejména
lidem odmítajícím jíst ryby. Jsou velmi bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin, tudíž v jídelníčku
dokážou doplnit jejich nedostatek a také mohou kompenzovat nadbytek mastných kyselin omega-6.
V čem z vašeho pohledu spočívá jejich největší výhoda?
PharmDr. Margit Slimáková: Mezi benefity bych jmenovala vysoký obsah omega-3 mastných kyselin,
antioxidantů a bílkovin se zastoupením všech esenciálních aminokyselin. Navíc téměř veškeré
sacharidy jsou v podobě vlákniny a chia semínka neobsahují lepek.
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.: Chia semínka jsou výborný zdroj omega-3, který není ve finále ani příliš
drahý a je nenáročný na užívání – chia nemají pevný obal, proto je není nutné předem namáčet nebo
mlít. Semínka nemají ani specifickou chuť a vůni, kvůli kterým by je lidé mohli odmítat. Naopak díky
své neutrální chuti neovlivňují pokrmy, tudíž se dají použít víceméně do čehokoliv.
Tyto výhody chia semínek jsou patrné ve srovnání s jinými významnými zdroji omega-3. V první řadě
to jsou ryby, ty však není každý ochoten jíst. Pro lněné semínko platí totéž – má specifickou chuť,
navíc se lněná semínka musí rozrušit (namočit, umlít), abychom se k omega-3 dostali. Zdrojem
omega-3 jsou i vlašské ořechy. Ovšem ty jsou poměrně drahé a mohou být plesnivé.
Mohou být chia semínka pro některé konzumenty nevhodná?
PharmDr. Margit Slimáková: Při užívání některých léků a některých zdravotních potížích je vhodné
užívat chia opatrně. Mohou třeba snižovat krevní tlak, omezovat krevní srážlivost, při omezeném
příjmu tekutin vést k zácpě, dráždit při některých střevních onemocněních a u někoho mohou
vyvolávat alergii. Všechna tato rizika jsou ale zpravidla velmi ojedinělá a reálná až při vyšších dávkách.
Běžné užívání – okolo jedné lžíce denně – je skoro pro všechny bezpečné.
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.: Pokud je mi známo, žádné velké studie zatím neselektovaly skupinu osob,
pro kterou by byla chia semínka nevhodná.
Naopak se velmi doporučují všem věkovým kategoriím. Menším dětem a mladším osobám zejména
kvůli podpoře činnosti mozkové tkáně, osobám středního věku a starším pro dobrou funkčnost
kardiovaskulárního aparátu a starým lidem pro udržení dobré funkce mozkové tkáně.
Poslední dobou jsou omega-3 spojovány i s prevencí neurodegenerativních poruch a doporučují se
ve zvýšené míře i osobám trpícím roztroušenou sklerózou.

