Pozvánka na seminář
(informační akci)

Hodnocení nutričních
vlastností potravin a jejich
vliv na jakost

Vstup bez vložného.
Občerstvení zajištěno.

Potravinářská komora ČR uspořádá v únoru a březnu cyklus informačních
seminářů pro zemědělce, potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích
institucí činných v zemědělské a potravinářské oblasti týkající se možných
inovací a reformulací v potravinářském průmyslu.
Cílem informační akce je seznámit účastníky z řad provozovatelů potravinářských podniků
s možnostmi hodnocení nutričních vlastností potravin a naučit je správně tyto poznatky
aplikovat. Není například důležité obsah některých látek pouze snižovat, ale zároveň být si
vědom i technologických možností a dopadu na zdravotní stav. V této souvislosti se účastníci
seznámí s možnostmi, které jim v této oblasti umožňuje platná legislativa. Zároveň budou
zmíněny některé mýty šířené o určitých potravinách.

Místa a termíny konání (čas vždy od 8:30 do 17:00 hod.):


Praha, Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4, 141 00

6. února 2018



Plzeň, Hotel TREND, Kovářská 13a, 301 00

7. února 2018



Pardubice, Hotel Zlatá štika, Štrossova 127, 530 03

13. února 2018



České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14, 370 01

14. února 2018



Jihlava, Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01

20. února 2018



Ústí n. Labem, Hotel Vladimir, Masarykova 36, 400 01

22. února 2018



Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01

6. března 2018



Hradec Králové, Hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32, 500 00

7. března 2018



Ostrava, Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, 700 30

13. března 2018



Brno, Hotel Slavia, Solniční 243/17, 602 00

14. března 2018

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE REGISTROVAT !
Registrujte se na: ehlova@foodnet.cz
VYČKEJTE POTVRZENÍ REGISTRACE !
Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 193
mob.: +420 724 218 765

Upozorňujeme, že možnost parkování účastníkům není zajištěna !
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12:45

Registrace účastníků
MOŽNOSTI KOMUNIKACE
VLASTNOSTÍ POTRAVIN
V NÁVAZNOSTI NA PLATNÉ
PRÁVNÍ PŘEDPISY

VÝŽIVOVÉ TRENDY

Mgr. Markéta Chýlková,
vedoucí legislativního oddělení PK ČR

Ing. Ivana Kabelková,
lektorka prevence zdraví v oblasti výživy a
pohybu, nutriční specialista,
NUTRIBALANCE

Přestávka

NUTRIČNÍ VLASTNOSTI A
JEJICH ZMĚNY V SORTIMENTU
MASNÝCH, OVOCNÝCH A
ZELENINOVÝCH VÝROBKŮ

13:30

Oběd

15:00

NUTRIČNÍ VLASTNOSTI A NOVÉ
SMĚRY V SORTIMENTU A
SLOŽENÍ CEREÁLNÍCH
VÝROBKŮ

16:30

Hl. lektor/alternativní zástupce

SPECIÁLNÍ POTRAVINY A
JEJICH ÚLOHA VE STRAVĚ

Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.,
Ústav konzervace potravin VŠCHT;
Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
Ústav konzervace potravin VŠCHT;
Ing. Václav Pohůnek
Ústav konzervace potravin VŠCHT

Ing. Eva Řehák Nováková;
konzultant v potravinářství a marketingu;
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.
projektová manažerka PK ČR
Ing. Daniela Winklerová,
vedoucí NRL pro aditiva v potravinách,
SZÚ, Praha;
Ing. Michaela Kubíková,
NRL pro aditiva v potravinách, SZÚ,
Praha

16:30 - 17:00 - DISKUSE / ZÁVĚR SEMINÁŘE
Co je jakost či kvalita potravin? Je to absolutní veličina nebo hodnota poměrná ? Většinou lze na jakost
pohlížet z několika hledisek, a proto má jakost i několik různých složek. U potravin je to obecně jakost
hygienická, jakost nutriční, jakost senzorická, jakost technologická, jakost užitná a jakost informační.
Nutriční jakost udává, jak potravina odpovídá nutričním požadavkům. Kritériem jsou výživová doporučení
na různých úrovních od výživových trendů, výživových doporučených dávek, z nich odvozených
doporučených dávek potravin anebo konečně výživové pyramidy. Vzhledem k tomu, že neexistuje ideální
potravina jako etalon nutričních jakostí, jde spíše než o hodnocení potravin, o hodnocení stravy apod.
Nutriční hodnota se tak stává kritériem výběru potravin pro spotřebitele, předmětem konkurenčního boje
mezi výrobci při formulování nových potravin pro nové podmínky. Příkladem může být skupina výrobků
označovaných jako funkční potraviny.

Lektoři:
Mgr. Markéta Chýlková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Profesní kariéru začala ve státní správě, nejprve na Ministerstvu
vnitra ČR a poté se několik let věnovala problematice odpadů a obalů
v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí ČR. Od roku 2006
působí na PK ČR, kde se kromě environmentální legislativy věnuje především
otázkám aplikace potravinového práva, ale také např. významné tržní síly.
Zastupuje PK ČR v evropské konfederaci výrobců potravin a nápojů
FoodDrinkEurope.

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., absolvovala Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie,
specializace – kvasná chemie a bioinženýrství. Od r. 1985 pracovala ve
Výzkumném ústavu potravinářském Praha v.v.i. jako výzkumný pracovník,
později jako vedoucí oddělení a náměstkyně pro vědu a výzkum, kde věnovala
odbornou činnost vývoji potravin pro skupiny populace se specifickými nároky
na výživu (celiakie, výživa s nízkým obsahem bílkovin, fenylketonurická dieta),
v analytické oblasti stanovení obsahu lepku a dalších potravinových alergenů.
Od r. 2015 se na PK ČR věnuje projektům (např. systém Českých cechovních
norem, soutěž o nejlepší inovativní potravinářský výrobek a internetový kurz
„Hravě žij zdravě“). V rámci České technologické platformy pro potraviny
koordinuje činnosti pracovních skupin.

Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. absolvoval Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie,
obor konzervace potravin a technologie masa. Od roku 2001 působí na Ústavu
konzervace potravin, kde pracuje jako pedagogický a vědecký pracovník
zabývající se problematikou technologie potravin, systémy managementu
kvality a bezpečnosti potravin. V rámci vědecké činnosti se podílel na řadě
inovačních projektů v rámci potravinářských provozů. Řešil technologické
problémy v provozech zpracovávající maso, ovoce, zeleninu. V roce 2017 se
habilitoval v oboru technologie potravin. V rámci svých pedagogickovýzkumných aktivit vystupuje na odborných a vědeckých akcích v oblastech
spjatých z technologií a kvalitou potravin.

Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. je absolventem Vysoké školy chemickotechnologické v Praze. Doktorskou práci v oboru Technologie potravin obhájil
na Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemické technologické.
Docentem pro obor Technologie potravin byl jmenován od 1. 12. 2015
(habilitační práce na téma "Posuzování kvality rajčatových výrobků"). V
současnosti působí na Vysoké škole chemicko-technologické jako univerzitní
pedagog, věnuje se vědecké práci a spolupráci s průmyslem. Je autorem řady
odborných i populárně-naučných publikací.

Ing. Václav Pohůnek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou
v Praze, obor technologie potravin. Od roku 2012 se na Ústavu konzervace
potravin, věnuje vědecké činnosti a zabývá se technologií potravin, zaměřuje
se na provozní měření a výrobu potravin (zejména s ohledem na nutriční
složení). Podílel se na řadě inovačních projektů v rámci potravinářských
provozů. Řešil technologické problémy v provozech zpracovávající maso,
ovoce, zeleninu, mléko a cereální produkty. Jako pedagogický pracovník byl
konzultantem bakalářských a diplomových prací. Vyučuje laboratorní cvičení v
oboru a cvičení v rámci přednášek.

Ing. Ivana Kabelková vystudovala Mendlovu univerzitu v Brně, obor chemie
a technologie potravin. Více jak 10 let působila v potravinářství jako technolog
výroby, manažer prodeje, interní auditor pro systém HACCP a tvorby
technických specifikací potravin. Následně absolvovala odbornou praxi v
oblasti potravinářské legislativy pro doplňky stravy a potraviny pro zvláštní
výživu. Krátce se věnovala auditorské činnosti pro nákupní řetězce v oblasti
bezpečnosti potravin. Je držitelem certifikátu výživového poradenství. V
současné době se věnuje zdravému životnímu stylu a výživovému poradenství
jako lektorka a propagátorka Aliance výživových poradců. Je členem PK ČR.

Ing. Eva Řehák Nováková po studiu na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, Fakultě potravinářské a biochemické technologie,
získala zkušenosti v pekařském oboru ve spol. Bonal, poté pak pracovala 23
let ve společnosti dodávající suroviny do pekařského a cukrářského průmyslu
IREKS ENZYMA jako technolog, hlavní technolog vývoje a vedoucí
marketingu. Vzdělání v oblasti zdravého životního stylu a výživy člověka si v r.
2011 doplnila akreditovaným kursem MŠMT Výživové poradenství v
NutriAcademy a následně nutriční genetiky ve společnosti Eurogeen. Nyní
pracuje jako poradce a konzultant v oblasti potravinářství a marketingu.

Ing.

Daniela Winklerová absolvovala Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, Fakultu potravinářské a biochemické technologie, má
atestaci v oboru Hygiena životního a zdravotního prostředí. Pracuje ve Státním
zdravotním ústavu jako vedoucí odborné skupiny pro speciální potravin a je
vedoucí Národní referenční laboratoře pro přídatné látky v potravinách. Je
členem pracovní skupiny pro aromatické látky v potravinách při Evropské
komisi, členem Vědeckého výboru pro potraviny a Společnosti pro výživu.

Ing.

Michaela Kubíková absolvovala Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze, obor organická chemie, má atestaci v oboru Hygiena
životního a zdravotního prostředí. Pracuje ve Státním zdravotním ústavu jako
odborný pracovník, zástupce vedoucí odborné skupiny pro speciální potraviny
a Národní referenční laboratoře pro přídatné látky v potravinách.

