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Špekáčky jsou tradičním českým masným výrobkem známým na území České republiky více než sto let.

První české špekáčky byly představené roku 1891 na Zemské jubilejní výstavě v Praze. Podle původní receptury obsahovaly 50 % hovězího
zadního masa, 20 % vepřového výřezu bez kůže a 30 % špeku, k ochucení díla se používal česnek, černý pepř, někdy i trochou
muškátového ořechu. S postupem času, zejména v souvislosti se zvýšením produkce prasat, se surovinová skladba změnila na 40 % hovězí
maso přední, 30 % vepřové maso výrobní a 30 % špek a došlo i ke změně kořenění přidáním papriky. K dalším změnám při výrobě
špekáčků došlo po znárodnění podniků a provozoven zabývajících se zpracováním masa a výrobou masných výrobků, složení surovin,
pomocných materiálů a obalů včetně technologických postupů bylo předmětem technicko-hospodářských norem. Československá státní
norma z roku 1977 již uvádí jako základní surovinu pro výrobu špekáčků hovězí maso přední, vepřové maso s kůží, hřbetní sádlo bez kůže,
telecí maso a droby (1).

V době, kdy probíhaly analýzy, platná Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb.(2) pak uvádí v příloze č. 4, tabulka 4 základní
suroviny pro výrobu špekáčků - maso hovězí, vepřové nebo telecí, nepřipouští použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně
odděleného masa. Dnešní špekáčky tak mohu být vyrobeny pouze z jednoho druhu masa např. vepřového. Vyhláška pak také specifikuje
základní smyslové požadavky na špekáčky:
konzistence - pružná, křehká, soudržná
vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené,
připouští se drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tuk
chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý

„Špekáčky“/„Špekačky“ byly dne 21. 2. 2011 zařazeny na seznam „zaručeně tradičních specialit“ publikováním nařízení Komise v
Úředním věstníku EU (Nařízení Komise (EU) č. 158/2011)

(1) Úř. věst. C 94, 14.4.2010, s. 20-21
(2) Sbírka zákonů, částka 126, 12.9.2001
(3) Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1 
(4) Sbírka zákonů, částka 42, 26.3.2004
(5) Sbírka zákonů, částka 37, 21.3.2005

V květnu a červnu 2016 jsme na základě požadavku Státní veterinární správy provedli analýzu 18 vzorků špekáčků. Cílem bylo zjistit, zda
tradiční český výrobek – „špekáček“ splňuje požadavky české i evropské legislativy.

Výrobky určené k testování byly nakoupeny v tržní síti, jak v hypermarketech a supermarketech, tak i v tradičních řeznictvích. Jednotlivé
vzorky pocházely od velko- i malovýrobců.

U všech vzorků byla provedena senzorická analýza v syrovém stavu a po opečení na grilu, mikrobiologické zkoušky (celkové počty
mikroorganismů, Listeria monocytogenes), chemická analýza (obsah masa, tuk, čistá svalová bílkovina (ČSB), sůl, kyselina glutamová,
polyfosfáty) a analýzy zaměřené na falšování výrobků (přítomnost strojně odděleného masa, přítomnost deklarovaných/nedeklarovaných
druhů masa, přítomnost alergenů – sója, hořčice, mléko, celer).

Analýzy byly provedeny dle standardních operačních postupů akreditované zkušební laboratoře č. 1129 (Státní veterinární ústav Jihlava,
Laboratoře Jihlava) akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. dle ČSN EN ISO 17025:2005.

Senzorické hodnocení bylo prováděno popisnou zkouškou v panelu pěti posuzovatelů. U zkoušených vzorků jsme hodnotili tyto
senzorické parametry: vzhled v nákroji, konzistenci, chuť a vůni.

Mikrobiologické vyšetření na Listerii monocytogenes bylo provedeno a hodnoceno na základě nařízení Komise 2073/2005 o
mikrobiologických kritériích pro potraviny (3). Parametr celkový počet mikroorganismů byl pouze informativní, ukazující na celkovou
mikrobiální kontaminaci výrobků, pro hodnocení byl použit limit v současné době již neplatné Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č.132/2004 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení (4).

Stanovení obsahu masa bylo prováděno metodou, která vychází z nařízení Komise (ES) č. 2004/2002 (9), stanovení ČSB bylo prováděno
dle metody publikované ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky. (10)

Chemické analýzy (obsah masa, tuk, ČSB, sůl) byly hodnoceny dle deklarace na etiketách a platné legislativy - Vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 326/2001 Sb.(2), Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb.(5) a specifikace „zaručené tradiční speciality“(6).

Přídatné látky (kyselina glutamová, polyfosfáty) byly hodnoceny dle deklarace na etiketách a platné legislativy - nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách(7).

Identifikace druhů mas (drůbežího, vepřového a hovězího) použitých při výrobě špekáčků byla prováděna pomocí vyšetřovacích souprav
ELISA-TEK Cooked Meat Specification Kits, které detekují druhově specifické svalové proteiny. Tyto soupravy jsou k dispozici pouze
v kvalitativním uspořádání.

Analýza přítomnosti/nepřítomnosti strojně odděleného masa byla prováděna na základě metodiky stanovené NRL pro maso a masné 
výrobky v SVÚ Jihlava, což představuje histologické vyšetření přítomnosti kostních úlomků, zjištění přítomnosti drůbeží bílkoviny a 
obsahu vápníku.

Analýzy alergenů lepek, sója, mléko a hořčice byly prováděny kvantitativními „sandwich“ ELISA metodami, dle standardních postupů
doporučených výrobci vyšetřovacích souprav, s limitem kvantifikace pro lepek 5 mg/kg, pro alergen sója 2,5 mg/kg, alergen mléko 1
mg/kg a alergen hořčice 0,5 mg/kg.
Alergen celer byl vyšetřen na základě detekce DNA pomocí molekulárně biologické metody real time PCR. Touto metodou by mělo být
zachyceno 10 mg celeru na 1 kg matrice.
Hodnocení alergenů bylo prováděno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011(8), přílohy II, kde jsou uvedeny látky
nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost. Z tohoto seznamu byly vybrány pouze ty alergeny, které nebyly označeny na
etiketách, ale které se mohou vyskytovat při výrobě špekáčků a představovat tak nechtěnou tzv. „křížovou kontaminaci“.

Vzorek Cena za kg Senzorika
Hmotnost 

jednoho kusu
CPM

Listeria 
monocytogenes

Obsah masa Tuk ČSB sůl
Kyselina 

glutamová
Polyfosfáty Ca Histologie ID drůbeží ID hovězí Lepek Alergen sója

Alergen 
hořčice

Alergen 
mléko

Alergen 
celer

Kritéria dle legislativy(2,3,4,5,7,8).
přípustná 

hodnota 1x105 

(4)
limit 100 KTJ/g(3) min. 40(2) max. 45(2) max. 2,5(5) 10000(7) 5000(7) 200

nepřipouští se 
použití masa 

strojně 
odděleného (2)

nepřipouští se 
použití  

drůbežího 
strojně 

odděleného 
masa (2)

základní 
surovina(2)

Kritéria dle Nařízení Rady (ES) č. 
509/2006 - tradiční speciality (6) 65 - 85

hovězí 38,5, 
vepřové 17,5

max. 45 min. 6 max. 2,5
max. 3 g/kg 

jako P2O5

Jednotka Kč g KTJ/g KTJ/g % % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

1 83,00   

Údaje na obale výrobku: 80 max. 45 max. 2,5 nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno bez lepku nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: výrobek je světle růžové barvy, kousky vepřové slaniny 
nepravidelně rozložené v nákroji. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. 
Chuť: velmi příjemná, vyvážená, po čerstvé uzenině; přiměřeně slaná, 
šťavnatá. Po opečení: výrobek šťavnatý, dobře okořeněný, chuťově 
vyvážený.

100,2
200, 100, 2x103,

1x103, 1x104 <10 84,7 32,1 9,3 1,98 144 <300 116,5 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

2 45,00   

Údaje na obale výrobku: 80 max. 44 max. 2,3 nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: výrobek je růžové barvy s červeným nádechem po použití 
mleté papriky, jemná nevýrazná mozaika. Konzistence: pevná, křehká, 
soudržná. Chuť: příjemná po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná. Po opečení: 
typická chuť opečené uzeniny, přiměřeně slaná, chuťově vyvážená.

87,3
2x103, 1x104, 900, 

2x103, 3x103 <10 84,6 32,5 9,2 1,81 137,8 <300 131,0 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

3 105,00

Údaje na obale výrobku: 57 max. 45 max. 2,8 nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva světle růžová s kousky vepřové slaniny, jemná 
nevýrazná mozaika. Konzistence: měkčí, soudržná. Vůně: nevýrazná až 
lehce nakyslá. Chuť: slaná. Po opečení: chuť slaná, málo kořeněná až mdlá. 
(Údaj na etiketě: spotřebujte do 18.05.2016. Senzorické hodnocení bylo 
provedeno dne 17.05.2016.)

84,9
>3x105, 1x105, 

1x106, 6x104, 1x104 <10 65,4 25,4 7,5 1,86 124,2 1705 122,7 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

4 99,00   

Údaje na obale výrobku: 78 max. 45 max. 2,8 nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva světle růžová, typická mozaika, kousky vepřové 
slaniny jsou nerovnoměrně rozloženy. Konzistence: soudržná, měkčí až 
blátivá. Chuť: méně slaná, nevýrazná, netypická. Vůně: nevýrazná. Po 
opečení: výrobek méně chuťově výrazný, tužší kůže.

111,7
3x103, 2x103, 

2x103, 3x103, 4x103 <10 64,1 33,5 7,3 1,57 93,5 - 295,0 negativní negativní pozitivní 7,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

5 108,00   

Údaje na obale výrobku: 70 max. 45 nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno
bezlepkový 

výrobek
nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva světle růžová, typická mozaika, kousky vepřové 
slaniny nepravidelně rozloženy v nákroji. Konzistence: pevná, křehká, 
soudržná. Chuť: typická, méně výrazná, přiměřeně slaná. Vůně: příjemná 
po čerstvé uzenině. Po opečení: výrobek méně chuťově výrazný, málo 
slaný.

97,5
1x104, 1x103, 

2x103, 1x103, 500
<10 68,0 34,8 6,6 1,91 229,5 - 203,8 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

6 109,00   

Údaje na obale výrobku: 50 max. 40 max. 3 deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva růžová, typická mozaika, kousky vepřové slaniny 
nepravidelně rozloženy v nákroji. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. 
Chuť: příjemná po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná. Vůně: typická po 
udícím kouři. Po opečení: výrobek chuťově vyvážený, přiměřeně slaný, 
kořeněný, šťavnatý.

107,6
400, 500, 700, 

1x103, 600
<10 62,0 31,9 6,4 2,31 524,4 - 148,5 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

7 139,00   

Údaje na obale výrobku: 59 max. 40 max. 2,8 deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno bez lepku nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva nestandardně světle růžová, nevýrazná mozaika, 
pouze drobné tukové částice a vzduchové dutinky. Konzistence: měkčí, 
soudržná. Chuť: méně výrazná, mdlá. Vůně: typická, po čerstvé uzenině. Po 
opečení: výrobek chuťově méně výrazný až mdlý, šťavnatý.

92,9
1x103, 500, 700, 

300, 100
<10 76,2 32,9 8,2 1,65 895,9 - 118,2 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

8 146,00   

Údaje na obale výrobku: 70 max. 41 nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva světle růžová, kousky vepřové slaniny nepravidelně 
rozložené v nákroji, měkké až blátivé. Konzistence: pevná, křehká, 
soudržná. Chuť a vůně: netypické pro tento druh výrobku. Po opečení: 
výrobek málo šťavnatý, chuť netypická pro tento druh výrobku, méně 
kořeněný.

78,2
200, 300, 300, 100, 

200
<10 67,0 35,6 6,3 1,85 120,1 - 92,4 negativní negativní negativní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

9 120,00   

Údaje na obale výrobku: 85 max. 40 max. 2,5 nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva tmavě růžová, s větším množstvím vzduchových 
dutinek a kolagenních částic. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť: 
slanější, výrazněji kořeněná. Vůně: méně výrazná. Po opečení: typická chuť 
opečené uzeniny, přiměřeně slaná a kořeněná.

100,7
200, 400, 600, 800, 

2x104 <10 79,4 35,8 7,7 1,81 121,1 <300 147,5 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

10 79,00   

Údaje na obale výrobku: 60 max. 45 nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno bez lepku nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva světle růžová, kousky vepřové slaniny nepravidelně 
rozložené v nákroji. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť: příjemná, 
po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná a kořeněná. Vůně: typická, po čerstvé 
uzenině. Po opečení: výrobek chuťově vyvážený, přiměřeně slaný, 
kořeněný, šťavnatý.

101,0
100, 300, 200, 300, 

100
<10 73,5 38,1 7,1 1,80 117,8 - 96,6 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

11 93,00   

Údaje na obale výrobku: 52 max. 40 nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno
neobsahuje 

lepek
nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva světle růžová, kousky vepřové slaniny nepravidelně 
rozložené v nákroji. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť a vůně: 
netypická, mírně nakyslá. Po opečení: chuť netypická, po staré surovině, 
mírně nakyslá, slanější.

121,9
1x105, 2x105, 

3x105, 5x104, 5x105 <10 67,3 32,1 5,9 1,92 342,7 - 72,8 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 3,9 neprokázán

12 92,00   

Údaje na obale výrobku: min. 70 max. 30 max. 2,5 deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno bez lepku nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: intenzivně zabarveno do oranžova, na řezu patrny velké 
kousky slaniny o velikosti až 1x1 cm, vzhled v nákroji není typický pro tento 
druh výrobku. Konzistence: měkčí, soudržná. Chuť: výrazně pálivá, není 
typická pro tento druh výrobku. Vůně: silně kořeněná, netypická. Po 
opečení: chuť neodpovídá tomuto druhu výrobku, výrazně pálivá po 
použitém koření.

96,1
1x104, 2x104, 

4x104, 2x105, 5x104 <10 58,2 32,7 6,4 1,51 816 - 148,2 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 80,0 neprokázán

13 100,00   

Údaje na obale výrobku: nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva na řezu růžová, s větším množstvím kolagenních 
částic a vzduchových dutinek, kousky vepřové slaniny nepravidelně 
rozmístěny v nákroji. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť: výrazná 
po uzení, přiměřeně slaná a kořeněná. Vůně: výrazný až lehce štiplavý 
pach po uzení. Po opečení: výrobek šťavnatý, dostatečně slaný a kořeněný.

157,0
2x105, >3x107, 

>3x107, >3x107, 
5x105

<10 58,6 33,7 6,2 1,59 897,4 - 124,7 negativní negativní pozitivní <5,0 54,2 <0,5 <1,0 neprokázán

14 119,00   

Údaje na obale výrobku: 50 max. 45 max. 2,5 deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno
bez lepku (max. 

20 mg/kg)
nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva na řezu nestandardně světle růžová, s patrným 
výskytem vzduchových dutinek, kolagenních částic a nestejně velkých 
nerovnoměrně rozptýlených kousků vepřové slaniny. Konzistence: pevná, 
křehká, soudržná. Chuť: příjemná, přiměřeně slaná a kořeněná. Vůně: 
příjemná vůně čerstvé uzeniny. Po opečení: výrobek méně šťavnatý; 
příjemná chuť, přiměřeně slaná a kořeněná.

92,9
200, 60, 600, 300, 

600
<10 65,3 31,6 6,4 2,28 287 - 106,1 negativní negativní negativní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

15 101,00   

Údaje na obale výrobku: 52 max. 40 max. 2 deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva na řezu růžová, s patrným výskytem vzduchových 
dutinek, kolagenních částic a nerovnoměrně rozptýlených kousků vepřové 
slaniny. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť: příjemná vyvážená 
chuť čerstvé uzeniny, přiměřeně slaná a kořeněná. Vůně: příjemná vůně 
čerstvé uzeniny. Po opečení: výrobek šťavnatý, vyvážená příjemná chuť, 
přiměřeně slaná a kořeněná.

86,2
600, 1x103, 1x103, 

5x103, 2x103 <10 58,2 34,4 6,8 2,14 190,4 - 114,4 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 0,54 <1,0 neprokázán

16 99,00   

Údaje na obale výrobku: nedeklarováno max. 35 max. 2,5 deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva na řezu tmavě růžová, s patrným výskytem 
vzduchových dutinek, kolagenních částic a nerovnoměrně rozptýlených 
kousků vepřové slaniny. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť: 
příjemná, přiměřeně slaná, výraznější po použitém koření. Vůně: příjemná 
vůně čerstvé uzeniny. Po opečení: výrobek šťavnatý, příjemná chuť, 
přiměřeně slaná a kořeněná.

125,8
2x104, 2,5x104, 

4x104, 3x104, 2x104

1x 30,                                              
4x <10

60,6 29,0 6,3 1,92 957,8 - 120,4 negativní pozitivní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 5,1 neprokázán

17 128,00   

Údaje na obale výrobku: 83 max. 35 max. 2,5 deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva na řezu světle růžová, s patrným výskytem 
vzduchových dutinek, kolagenních částic a nerovnoměrně rozptýlených 
kousků vepřové slaniny. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť: 
příjemná, přiměřeně slaná, výraznější po použitém koření. Vůně: příjemná 
vůně čerstvé uzeniny. Po opečení: výrobek šťavnatý, přiměřeně slaný, 
výrazná chuť po použitém koření.

111,6
1x103, 60, 200, 
6x103, 1,5x104 <10 60,7 31,6 6,6 2,00 146,5 - 85,1 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 <0,5 <1,0 neprokázán

18 100,00   

Údaje na obale výrobku: nedeklarováno max. 40 nedeklarováno deklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno deklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno nedeklarováno

Vzhled v nákroji: barva na řezu světle růžová, s patrným výskytem 
vzduchových dutinek, kolagenních částic a nerovnoměrně rozptýlených 
kousků vepřové slaniny. Konzistence: pevná, křehká, soudržná. Chuť: velmi 
příjemná, vyvážená, přiměřeně slaná a kořeněná. Vůně: příjemná vůně 
čerstvé uzeniny. Po opečení: výrobek šťavnatý, příjemná vyvážená chuť 
čerstvé uzeniny.

83,5
60, 400, 600, 300, 

200
<10 60,4 29,8 7,5 1,74 1113,9 - 118,3 negativní negativní pozitivní <5,0 <2,5 2,5 5,3 prokázán

Červeně zapsaný výsledek – NEVYHOVUJÍCÍ                                                           Zeleně zapsaný výsledek - VYHOVUJÍCÍ PŘI ZOHLEDNĚNÍ ROZŠÍŘENÉ NEJISTOTY MĚŘENÍ                                                  Modře zapsané údaje pro výrobek označený jako zaručená tradiční specialita

Mapa České republiky s vyznačením míst, kde byly testované vzorky vyrobeny. Grafické znázornění ceny ve vztahu k obsahu masa u jednotlivých vzorků

Senzorická analýza testovaných vzorků špekáčků vykázala pouze ojedinělé odchylky od
standardů - u dvou výrobků byla zjištěna nestandardní barva, u jednoho pak velké kousky
slaniny o velikost 1x1 cm. Pouze jeden výrobek vykazoval odchylku v konzistenci - velmi
měkká až blátivá. Chuťově byly u předložených výrobků zjištěny pouze drobné odchylky u
čtyřech vzorků – chuť mdlá, nevýrazná, lehce nakyslá…
Senzorické hodnocení po opečení:
Pouze dva z výrobků vykazovaly výraznější senzorické odchylky – jeden chuť po staré
surovině a druhý výrazně pálivou chuť po použitém koření , netypickém pro tento druh
výrobku.

Mikrobiologické vyšetření zaměřené na Listeria monocytogenes nevykázalo žádný
pozitivní výsledek.

Všechny testované vzorky špekáčků ve fyzikálně-chemických parametrech tuk a obsah
masa splňovaly požadavky Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb.

U dvou vzorků byl zjištěn nízký obsah masa, který neodpovídá značení na obale výrobku,
u jednoho vzorku byl zjištěn vyšší obsah tuku, který rovněž neodpovídal značení na obale
výrobku.

Vzorek deklarovaný jako zaručená tradiční specialita měl na obale výrobku rozpor ve
značení obsahu soli (dle ZTS sůl max. 2,5 %, na etiketě max. 2,8 %), tento vzorek rovněž
vykazoval vyšší míru celkové mikrobiální kontaminace.

Nálezy přídatných látek (polyfosfáty a kyselina glutamová) byly ve všech případech v
souladu s legislativou i deklarací na obalech výrobků.

Při identifikaci druhů mas (drůbežího, vepřového a hovězího) byla pouze v jednom 
případě zjištěna přítomnost nedeklarované drůbeží bílkoviny, která zřejmě představovala 
nechtěnou kontaminaci. Ostatní nálezy byly v souladu s deklarací na obalech.

V žádném z testovaných vzorků nebyla prokázána přítomnost strojně odděleného masa.

U 11 špekáčků, kde nebyl lepek na etiketě deklarován a nebylo uvedeno žádné tvrzení o 
lepku, byl zjištěn lepek nad limitem kvantifikace pouze v jednom případě. Výsledné 
hodnoty u ostatních vzorků označených jako bezlepkové byly vždy pod limitem 
kvantifikace.  
Ostatní alergeny sója, mléko, hořčice a celer nebyly ve složení špekáčků uvedeny a na
etiketách nebyla ani žádná tvrzení o stopových množstvích. Pozitivní (tedy nevyhovující)
nález byl zjištěn u jednoho vzorku v případě alergenu celeru, u jednoho vzorku v případě
sóji, u dvou vzorků v případě alergenu hořčice a u čtyřech vzorků v případě mléčného
alergenu.

Současný nález alergenů celeru, hořčice a mléka u jednoho z testovaných vzorků svědčí o
nepříliš dobré sanitaci mezi výrobami.

Z grafického porovnání ceny a obsahu masa jednotlivých vzorků vyplývá, že ne vždy vyšší
cena výrobku zaručuje vyšší obsah masa.
Z pohledu ceny a všech laboratorně zjištěných výsledků je možné nejlépe hodnotit vzorek
č.2, který by splňoval i požadavky na zaručenou tradiční specialitu.

Závěrem je možné konstatovat, že kvalita a zdravotní nezávadnost českých špekáčků je na
uspokojivé úrovni.
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