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Plastové krabičky s roztíratelnými tuky při nákupech mine málokdo. Shlížejí ve velkém množství z
chladicích boxů v každém supermarketu a tentokrát upoutaly také naši pozornost. Jaká je kvalita
tuků použitých na jejich výrobu? Jaké další látky ukrývají a jak chutnají? Abychom získali odpovědi,
zaslali jsme do laboratoře 22 roztíratelných rostlinných tuků s obsahem tuku od 20 do 60 procent,
které se běžně označují jako margaríny. Hned na úvod prozradíme, že jeden z nich obsahoval
emulgátor, který do něj neměl přijít.
Dobrá rada
Půjdete-li do obchodu pro „margarín“, s největší pravděpodobností si domů přinesete třičtvrtětučný
či poloviční margarin, anebo bližším obchodním názvem neurčený roztiratelný tuk. Nejlepším z nich
byla v našem testu Flora Light s 30 % tuku (velmi dobře, 13,20 Kč/100 g), která těsně dosáhla na
velmi dobrou znamku. Nejdražši vyrobek v přepočtu na 100 gramů vyrobku i použiteho tuku se jako
jeden z mala obešel bez konzervantu, obsahoval nejméně nasycenych mastných kyselin a naopak
teměř nejvice prospěšnych omega 3 mastnych kyselin. Škodlivé transmastné kyseliny nebyly
naměřeny a senzorickym hodnocením prošel bez vyhrad s nejlepším výsledkem. Kvalitni roztíratelný
tuk ale pořídíte i za mnohem nižší cenu, jak ukazuje náš test, ve kterém jsme jinak udělovali dobré a
uspokojivé známky. Dostatečnou obdržela jen Stella maslová příchuť s 50 % tuku (dostatečně, 8,20
Kč/100 g), které jsme snižovali hodnocení za deklarovanou přítomnost emulgátoru E 476. Ten se smí
používat pouze v roztíratelných tucích s maximalnim obsahem tuku 41 procent.
Na první pohled by se mohlo zdát, že mezi rostlinnými roztíratelnými tuky není rozdíl, pomineme-li
rozličnost jejich balení, cenu a různá tvrzení. Už na ten druhý lze však snadno z krabiček zjistit, že se
liší v obsahu tuku, a to velmi výrazně. Našli jsme takové, které mají 20% podíl, i takové, kde tuk tvořil
60 %. Třetí pohled, tentokrát do nařízení rady ES č. 2991/94, odhaluje další rozdíl: pod obchodním
názvem margarín se smí prodávat pouze „výrobky získané z rostlinných a/nebo živočišných tuků s
obsahem tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %“.
Boj o kila a zdraví
Lidé, kteří touží po shození přebytečných kil a zdravém životním stylu, často sahají právě po
margarínech a roztíratelných tucích. Jak mohou pomoci? Zeptali jsme se dvou odbornic na výživu.
„Při redukční dietě je nutné jíst dostatek zdravého tuku, jinak se budeme přejídat sacharidy a
budeme tloustnout. Nevidím důvod jíst průmyslově vyrobený tuk, když máme k dispozici máslo, sádlo
a kokosový nebo olivový olej,“ říká nutriční terapeutka Ing. Anna Jermářová. Podobná slova volí i
pedagožka a výživová poradkyně Ing. Hana Střítecká z občanského sdružení Zdravá potravina: „Pokud
je člověk zdravý a konzumuje zdroje omega 3, ať už ryby nebo oříšky
či semínka, není důvod jíst ztužené rostlinné tuky a upírat si máslo. Pokud však je potřeba snížit
příjem tuku, je margarín varianta, která může navíc být i zdrojem zmiňovaných omega 3 a 6 nebo
vitamínu D. Ale i zde by mělo platit, že bychom si měli vybírat takové, které mají co nejméně
konzervantů.“

Narazíte-li na výrobek s obsahem tuku od 60 do 62 % a od 39 do 41 %, jde o třičtvrtětučný, respektive
polotučný margarín. Výrobky jiné tučnosti jsou prostě roztíratelnými tuky a obchodní název margarín
nést nesmí. V našem testu bylo mezi 22 vzorky pět polotučných margarínů a tři třičtvrtětučné. Žádný
opravdový margarín z čistě rostlinného tuku jsme neobjevili.
S ohledem na různé tučnosti jsme přepočítali ceny výrobků na obsažený tuk a dostali celkem široký
rozptyl od 10 do 44 korun za 100 gramů. Nejdražší tuk je ve Floře Light, nejlevnější v Lando Family.
Pro představu dodejme, že 100 gramů řepkového oleje, který často figuruje na prvním místě ve
složení použitých tuků, vyjde zhruba na čtyři koruny.
Co v přírodě nenajdete
Roztíratelné tuky definuje již zmiňované nařízení jako „výrobky ve formě tuhé, tvárné emulze
převážně typu voda v oleji, získané z tuhých a/nebo tekutých rostlinných a/nebo živočišných tuků
vhodných pro lidskou spotřebu s obsahem mléčného tuku nejvýše do tří procent z celkového obsahu
tuku.“ Z této definice i z udávaného složení na obalech vyplývá, že čím méně tuku tyto produkty
obsahují, tím více je v nich vody a naopak. Platí zde ještě jedno pravidlo: čím více vody a méně tuku,
tím více je zapotřebí přídatných látek, které drží tyto dvě odpuzující se složky pohromadě.
Finální produkt, který sjíždí z výrobní linky, je výsledkem moderního technologického procesu a v
přírodě se nevyskytuje. Rostlinný tuk k namazání tak není možné považovat za přirozený ani přírodní,
byť z převážně přírodních surovin pochází.
Proměna v čase
Málokterá potravina kompletně změnila své složení tak jako margarín za posledních 150 let. Když si
francouzský lékárník Hippolyte Mége-Mouries nechal v roce 1869 margarín patentovat, použil k jeho
výrobě hovězí lůj a odstředěné mléko. Margarínu dala vzniknout potřeba nahradit omezeně
dostupné a vzácné máslo a zásobovat armádu Napoleona III. Brzy se však zjistilo, že i zásoby loje jsou
značně omezené, a tak bylo zapotřebí sáhnout po jiných živočišných tucích. K výrobě margarínu se
proto začaly používat kromě hovězího loje také velrybí tuk nebo vepřové sádlo. Tyto se mísily s tuky
rostlinnými, které je postupem času nahradily úplně.
Obliba a konzumace jedlých rostlinných tuků a olejů v Česku prudce vzrostla v první polovině 90. let.
Zhruba od roku 1994 se drží jejich meziroční spotřeba mezi 15 a 17 kg na osobu. Ve stejný okamžik
ztratilo na popularitě máslo, které v konkurenci rostlinných tuků spolu se skokově vyšší cenou
neobstálo, a jeho meziroční spotřeba na osobu se v roce 1990 za necelý rok propadla z 9 na 6 kg.
Dnes sní každý Čech zhruba 5 kg másla.
Na počátku 20. století se používal olej sezamový, bavlníkový, kokosový nebo palmový, v polovině
století pak přibyl řepkový, sójový a kukuřičný. Výroba z rostlinných olejů s sebou přinesla i velký
problém – vysoký obsah škodlivých transmastných kyselin, které se ve druhé polovině 20. století v
margarínech objevovaly v řádech desítek procent. Mohl za to výrobní proces s názvem hydrogenace,
při kterém docházelo k nutnému ztužování rostlinných olejů. Posledních zhruba dvacet let se už ke
stejnému účelu využívá tzv. interesterifikace, což je metoda, která vznik transmastných kyselin
výrazně redukuje, což ukázal i náš test.

Roztíratelné tuky dnes tvoří rafinované oleje a voda spolu s emulgátory, stabilizátory, konzervanty,
antioxidanty, barvivy a regulátory kyselosti. Z původní potřeby nahradit máslo levnějším a
dostupnějším výrobkem vznikl dobrý obchodní artikl, který rozděluje odbornou i laickou veřejnost.
Také proto jsme se rozhodli podrobit je odbornému zkoumání.
Nasycené a nenasycené mastné kyseliny
Výrobci margarínů často vyzdvihují příznivé složení mastných kyselin ve svých výrobcích. Zjišťovali
jsme proto, co si pod takovým pojmem představují.

Doporučení Světové zdravotnické organizace mluví o potřebě snižování příjmu nasycených mastných
kyselin, které by měly tvořit maximálně 10 % z celkového denního příjmu tuků. Faktem však je, že
pohled na nasycené mastné kyseliny se může změnit. Vědecká zpráva expertní komise pro výživová
doporučení, která jsou každoročně vydávána Americkým ministerstvem zemědělství (USDA), výslovně
zmiňuje, že existují metaanalýzy, ze kterých plyne, že jednoznačnou souvislost mezi vyšším příjmem
nasycených mastných kyselin a rizikem kardiovaskulárního onemocnění nelze prokázat. Otevírá se
tím prostor pro novou diskusi.
Vyšší hodnoty nasycených mastných kyselin každopádně poukazují na použití vyššího množství
rafinovaných exotických olejů (zejména palmového), jejichž těžba a doprava představují na druhém
konci světa ekologickou katastrofu. My jsme nejvyšší podíl nasycených mastných kyselin naměřili u
tuku použitého na výrobu margarínu Alfa máslová příchuť (37 %), nejméně (20 %) u tuku Flora Light.
Zajímal nás také obsah zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin omega 3, jejichž
příjem je pro člověka důležitý. Nejvyšší podíl jsme naměřili v tuku Flora (13 %) a Flora Light (11 %).
Důležitý je však také jejich poměr k omega 6 mastným kyselinám, kterých přijímáme ve stravě
dostatek. Za ideální se považuje poměr od 1:2 do 1:5. Pokud je omega 6 více, působí v těle
prozánětlivě. Nejlépe z této zkoušky vyšel margarín Tesco Light Margarine se 40% obsahem tuku a
poměrem 1:2,25.
Škodlivé a nežádoucí
Zdraví škodlivým transmastným kyselinám se věnujeme dlouhodobě a naší snahou je přimět českou
vládu legislativně ukotvit jejich maximální množství v tuku na dvě procenta, jako je tomu v některých
evropských státech. Proto neunikly naší pozornosti ani při testování rostlinných roztíratelných tuků, s
nimiž byly v minulosti spojovány. S jistou dávkou úlevy můžeme konstatovat, že z tohoto pohledu
dopadly všechny výrobky dobře. Nejvyšší podíl jsme naměřili u tuku Alfa Vital (0,55 %), i v tomto
případě však šlo jen o čtvrtinu maximálního povoleného limitu v Dánsku nebo Rakousku.
Čtěte také
Problematice transmastných kyselin v potravinách jsme se věnovali i v testu listových těst (dTest
9/2014), hořických trubiček a plněných oplatek (dTest 1/2014) a jedlých rostlinných tuků (dTest
11/2013)
Známky za obsah nežádoucích látek jsme však v mnoha případech snižovali za přítomnost
konzervantu sorbanu draselného. Tuk ze své podstaty žádný konzervant nepotřebuje, naopak

umělým prodlužováním trvanlivosti může ztrácet vitamíny nebo senzorické kvality. Z 22 výrobků jsme
našli jen tři (Flora Light, Perla Tip a Perla Plus Vitamíny), které se bez tohoto konzervantu, jež některé
zdroje označují za potenciální alergen, zcela obešly.
Další látkou, kterou jsme sledovali, je E 476. Polyglycerolpolyricinoelát, jak se tato přídatná látka
nazývá, je silný emulgátor, který se často přidává do čokoládových polev v cukrovinkách. „Tato látka
umožňuje lepší vaznost tukového materiálu, můžete tedy menší vrstvou pokrýt větší plochu, aniž by
se nátěr potrhal,“ vysvětluje důvody jeho použití Ing. Hana Střítecká ze sdružení Zdravá potravina.
Používá se také při výrobě nízkotučných roztíratelných tuků, kde, lapidárně řečeno, drží pohromadě
převážnou většinu vody s trochou oleje.
Unijní legislativa jej povoluje používat v roztíratelných tucích s maximálním obsahem tuku 41 %,
přestože názory na jeho nezávadnost nejsou jednoznačné. Do celkového hodnocení jsme obsah E 476
u těchto tuků nezapočítávali, na obalu jej však deklaruje i Stella s máslovou příchutí, která obsahuje
50 % tuku. Porušuje tím platnou legislativu a v našem hodnocení ji tento nedostatek limituje, proto
obdržela jen dostatečnou známku.
Chuť olejovitá a lepivá

Ani u roztíratelných tuků jsme nevynechali senzorické zkoušky, které tvoří důležitou část celkového
hodnocení testovaných potravin. Hodnotitelé mazali tuky označené kódem na bílé pečivo a
posuzovali roztíratelnost, konzistenci, vůni, vzhled a chuť. Nejčastěji produktům vytýkali olejnatou
chuť, krupičkovitou konzistenci a špatnou rozpustnost v ústech, na druhou stranu neočekávali od
nich víc, než mohou díky svému složení nabídnout. Porovnávali je tedy mezi sebou v kategorii
roztíratelných tuků, nikoli s máslem či směsnými roztíratelnými tuky. Obecně platí, že více tuku
znamená většinou také lahodnější požitek, protože tuk je nositelem chuti. Proto také skupina
tučnějších výrobků dopadla senzoricky lépe než skupina s nízkým obsahem tuku.
V labyrintu informací
Pozoruhodným úkazem jsou plastové krabičky a kelímky, ve kterých se tuky prodávají. Obsahují
většinou velké množství informací, které v mnoha případech lze obtížně přečíst, zato se v nich dá
mnohdy ztratit. I když mají výrobci od konce loňského roku povinnost uvádět údaje na obalu tak, aby
byly dobře viditelné a snadno čitelné, Delíčko nebo Lando Light vyžadují k přečtení lupu, popřípadě
vytrénované oko, které se přizpůsobí titěrnému písmu a nejasným konturám. Důvodem může být
doprodej produktů se staršími etiketami. Pět výrobků nespecifikuje druh rostlinných tuků, které byly
použity při jejich výrobě. Pozitivním zjištěním naopak je, že uváděný obsah tuku se shodoval s
hodnotami naměřenými v laboratoři.
Přišli jsme však na jiné zajímavosti. Půlkilový výrobek ah Basic tvrdí, že obsahuje 25 porcí po 10
gramech. Flora pak na víčku používá logo Společnosti všeobecného lékařství (SVL), její název však
nezmiňuje, jen opisuje slovy „odborná společnost praktických lékařů“. Zástupcům SVL jsme poslali
dotaz, jak přesně a čím právě tento tuk „pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu a zdravé
srdce“, k datu uzávěrky tohoto vydání jsme však nedostali odpověď.
Margarín, máslo a děti

V souvislosti s margaríny stojí za zmínku výzkum, který v roce 2006 provedli němečtí vědci z
Národního vědeckého centra pro zdraví a životní prostředí z Neuherbergu na dvouletých dětech.
Výzkum, do kterého bylo zapojeno 2582 dětí, měl za úkol zjišťovat alergizaci a výskyt ekzémů v
souvislosti s konzumací margarínů a másla. Výsledky studie byly zveřejněny v odborné publikaci
Pediatric Allergy and Immunology, a přestože nelze jednoznačně říct, že se na nich podepsala jen
konzumace margarínu či másla a ne další jevy, byly překvapivé. Všechny ekzematické projevy a
přecitlivělost na inhalační alergeny se v drtivé většině projevily u dětí, které konzumovaly převážně
margarín. Vyšší riziko, že se děti budou potýkat s atopickým ekzémem či přecitlivělostí, hrozí u
potomků rodičů, kteří těmito neduhy trpí. Více se problém týkal chlapců než dívek. Žádná statisticky
významná zjištění u konzumentů másla zjištěna nebyla.
Delíčko pro vaše zlatíčko?
Jeden z výrobků, které jsme testovali, cílí přímo na děti – názvem, designem i propagací. Pokud byste
od něj očekávali něco víc než od ostatních, budete asi zklamaní, podobně jako v mnoha dalších
případech „dětských“ potravin, na které jsme poukazovali v minulosti. Z testu si sice odnesl dobré
hodnocení, ale v ničem se zásadně neliší od jiných produktů. Na víčku najdete nápadně propagovaný
obsah mastných kyselin omega 3 a 6 a vitamínu D, což jsou ale látky, které obsahují i další testované
tuky. Ani Delíčko, byť výrobcem určené pro děti, se pak neobešlo například bez konzervantu, barviva
či syntetických aromat. Čím je tedy jiné? Odpověď jsme hledali na webových stránkách výrobku, kde
se ve slovenštině píše, že „jeho složení je přizpůsobené pro zdravý růst a vývoj vašeho děťátka,
protože obsahuje až 59 % rostlinného tuku, omega 3 a 6 a vitamín D“. Ať už to s těmito informacemi
myslel výrobce jakkoli, jisté je, že Delíčko činí „dětským“ pouze hravý a barevný obal, který po
spotřebování tuku doporučuje na uschování pastelek či modelíny.

