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Soubory  opatření  pro  snížení  obsahu  akrylamidu  v  potravináchSoubory opatření pro snížení obsahu akrylamidu v potravinách  

Akrylamid  je považován za pravděpodobný karcinogen – tedy látku, která může být příčinou onemocnění 
rakovinou u lidí. Dříve se předpokládalo, že zdrojem akrylamidu je pitná voda a kouření. Na základě dalších 
výzkumů však bylo prokázáno, že akrylamid  vzniká přirozeným způsobem v potravinách  při pečení, grilování nebo 
smažení. Akrylamid je vedlejším produktem „hnědnutí“ a vytvořené množství závisí mimo jiné na obsahu škrobu 
v potravině a výši teploty a délce jejího působení. Byl nalezen např. v  smažených bramborových výrobcích jako 
lupíncích, hranolcích, bramboráku, v sušenkách a kávě. Náhodně odebrané vzorky potravin vykazují značnou 
variabilitu množství akrylamidu v rámci každé potravní skupiny, avšak všeobecně lze říci, že bramborové lupínky a 
bramborové hranolky obsahují vysoké hodnoty akrylamidu. Potraviny, které nejsou smažené, fritované nebo 
"přepečené" nejsou považovány za zdroj akrylamidu, který by stál za zmínku. Akrylamid nebyl nalezen v žádné ze 
syrových potravin nebo v dosud zkoumaných vařených potravinách (brambory, rýže, těstoviny, mouka ). 

 

Na základě provedených studií rozhodl Hlavní hygienik ČR v souladu s doporučením Komise ES o 
celostátním víceletém úkolu zaměřeném na monitorování množství akrylamidu v pokrmech, které se 
připravují v provozovnách poskytujících stravovací služby. Cílem úkolu je shromáždit údaje o množství 
akrylamidu v potravinách v rámci celého společenství EU.  
Krajská hygienická stanice bude v rámci tohoto úkolu odebírat  2x ročně po dobu  tří let (2007 – 2009) 
vždy ve stejných provozovnách vybrané vzorky pokrmů a zasílat je k rozboru. Analytické výsledky bude 
Česká republika 1x ročně předávat Evropskému úřadu bezpečnosti potravin.  Výsledky budou v rámci 
společenství vyhodnoceny a bude posouzena účinnost používaných dobrovolných opatření ke snížení 
koncentrace této látky v potravinách. S povahou možných opatření byli výrobci seznámeni -  soubory 
opatření pro snížení obsahu akrylamidu v potravinách k dispozici na stránkách Evropské komise               
(i v českém jazyce).  
 

 
SOUBORY OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ OBSAHU AKRYLAMIDU V POTRAVINÁCH:  

(http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/acrylamide_en.htm) 
 

                                         ve snídaňových cereáliích
                 v sušenkách, keksech a křupavém chlebu 
                                        v pečivu
 
                                  ve smažených výrobcích z brambor
                                 ve smažených výrobcích z brambor/hranolkách
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