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Zásady správné výrobní a hygienické praxe při využití potravin rostlinného původu ve 

společném stravování získaných kultivací z hydroponického pěstebního systému s LED 

osvětlením dle metodiky Growlight Distribution s.r.o. 

Zpracoval: Mgr. Jan Strejček  

Uvedený text může být (doporučení) zahrnuto do analýzy nebezpečí a systému kritických kontrolních             
bodů (HACCP) provozovny využívající pro přípravu pokrmů hydroponie pěstované dle pokynů           
uvedených v manuálu Školení pro kultivaci rostlin v hydroponických pěstebních systémech s LED          
osvětlením od výrobce a distributora GROWLIGHT DISTRIBUTION s.r.o. 

 
Úvod  
Každý rok statisíce lidí nejen v České republice trpí průjmem, zvracením a žaludečními problémy.             
Jedním z hlavních důvodů je to, že tito lidé zkonzumují kontaminovanou nebo zkaženou potravinu,             
přičemž někteří mohou i zemřít. Nejvíce ohroženou skupinou lidí jsou novorozenci a malé děti, staří               
lidé, nemocní a lidé v rekonvalescenci, imunosupresivní jedinci a těhotné ženy.  

Nákazy jsou způsobené v největší míře mikroorganismy, z nichž největší pozornost je třeba dát            
patogenním bakteriím způsobující alimentární onemocnění.  

Nejčastějšími a nejdůležitějšími příčinami, kdy dochází k otravě z potravin, je nedbalost, ignorace a            
nedokonalé řízení procesů v průběhu výroby pokrmů. Velice důležité je znát a uvědomovat si             
všechna možná nebezpečí spojená s výrobou pokrmů. Značnou pozornost je věnovat školení a            
vzdělávání pracovníků. 

V současnosti dochází k veliké oblibě využívání čerstvých bylinek pro přípravu pokrmů a nápojů.            
Některá pracoviště mohou využít technologické postupy, které navazují na jiné výrobní oblasti (např.             
agrotechnické podmínky pěstování rostlin k přímému využití jako potraviny rostlinného původu a           
rostlin, zdůrazňujících chuť a vůni pokrmů, a to na přilehlých zahrádkách nebo i na školních               
pozemcích pro využitelnost školních jídelen) nebo lze využít kultivaci v hydroponických pěstebních           
systémech s LED osvětlením (GROWLIGHT). Tato kultivační metoda může sloužit pro vytvoření           
vhodných pěstebních podmínek i pro další plodiny mimo tzv. bylinky. Může se jednat např. o               
keříkové rajče, jahodníky, chilli. 

Velice často se využívá tzv. zelené koření, za které lze označit rostliny přírodní, resp. v přírodě pěstované a                 
sbírané (resp. sklízené), kterými se zvýrazňuje chuť a pokrmy se tzv. vylepšují (ochucovadla). Zelené              
koření bývá označováno jako tzv. „bylinky“, což je název laický. Výraz zelené koření označuje              
výhradně zelené části rostlin podle fyziologického stavu čerstvé, mražené a sušené a podle             
technologického stavu celé, plátkované, řezané nebo mleté. 

Druhy jednotlivých rostlin převážně patří do čeledi: 
- hluchavkovitých (bazalka, dobromysl, majoránka, máta, meduňka, šalvěj, tymián), 
- miříkovitých (naťový celer, koriandr, kopr, petržel), 
- liliovitých (pažitka, česnek, cibule). 

Využití „zeleného koření“ se nabízí ve dvou etapách – ve fázi vegetační a po jejich sklizni, a také po                   
posklizňové úpravě. 
 

Fáze vegetační představuje použití čerstvé zelené části rostliny, která se používá k ochucení            
potravin jak v domácí kuchyní, tak i ve veřejném stravování. Zelené nadzemní části rostlin jsou              
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využívány již ve vegetační fázi rostliny (celerová nebo petrželová nať). Zelená nadzemní část             
některých rostlin ve vegetační fázi stejně jako čerstvé koření se konzumuje v čerstvém stavu (např.              
hlávkový salát), což závisí na postupech vyplývajících ze správné výrobní a hygienické praxe. 

Zajišťování zdravotní nezávadnosti této skupiny potravin je založeno na uplatnění: 

- zásad správné pěstební praxe dle kultivačních pokynů hydroponického systému s LED          
osvětlením, 

- správné výrobní a hygienické praxe při výrobě pokrmů 
- implementace HACCP dle požadavků nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 852 / 2004 o              

hygieně potravin a Codex Alimentarius.  
 

Posklizňová úprava 
Ta je determinována v podstatě dalším kuchyňským využitím ve veřejném stravování. Celkem připadají            

v úvahu tři základní způsoby využití: 
1. okamžitá spotřeba bezprostředně po sklizni, která je z pohledu čerstvosti a přidané           

hodnoty doporučována. Okamžitá spotřeba je typická pro bezprostřední využití ve          
stravovacím procesu a je nejlepší zárukou využití biologického potenciálu a hodnoty           
produktu (obsah vitamínů, minerálních látek, látek bílkovinné povahy). 

2. odložená spotřeba s odkladem technologické potřeby, nutné zajištění ideální skladovacích         
podmínek (nejlepší prevence je skladování čerstvých rostlinných produktů při teplotě menší           
než 8 °C a spotřebována v definovaném časem). Odložená spotřeba s odkladem          
technologické potřeby se vyžaduje např. při předčasné sklizni některých komodit, které           
vyžadují např. vyrovnání některých vegetačních nebo jiných vlastností produktu. Většinou se           
jedná o krátkodobé časové úseky (např. dozrání některých plodů apod.) v jednotkách dní bez             
jakéhokoliv zásahu fyzikálními metodami. 

3. odložená spotřeba s dlouhodobým odkladem vyžadující technologický zásah (např. sušení,         
dlouhodobé skladování ve specifických podmínkách). Tento způsob pro využití hydroponické          
kultivace postrádá na významu a není doporučována.  

 
V provozovnách stravovacích služeb pracovníci někdy (více či méně často) podceňují rizika spojená 

s potravinami a pokrmy rostlinného původu. Popsáno je mnoho případů, kdy právě zdrojem otravy 
z potravin, byl právě produkt rostlinného původu. Rostlinné produkty mohou být právě již 
kontaminovány v průběhu pěstování. Je třeba tedy brát na zřetel veškerá doporučení, pracovat 
s reálnými i potencionálními riziky.  

 

I. Bezpečnostní rizika v rámci využití plodin získaných pěstebním hydroponických 

systémem s LED osvětlením (GROWLIGHT) 

 
Způsob používání čerstvého ovoce a zeleniny ze sklizně z hydroponického pěstebního systému, včetně            

čerstvého zeleného koření (celých rostlin nebo jejich částí) ve veřejném stravování se musí řídit              
zásadami správné kultivační praxe, správné výrobní praxe při výrobě pokrmů a správné hygienické            
praxe a provádění analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů. 

Využití čerstvých plodin a rostlin, zejména bezprostředně po sklizni, je nejlepším předpokladem            
maximálního využití výživového potenciálu těchto surovin (bílkoviny, vitamíny, minerálie,         
antioxidanty apod.). Některé momenty však s sebou přinášejí i určitá bezpečnostní rizika související            
s nedodržováním zásad správné zemědělské praxe, správné výrobní praxe a správné hygienické           
praxe. 
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Správná praxe při kultivaci je prvním předpokladem minimalizace eventuálních alimentárních          
onemocnění. Z dalšího využití musí být vyloučeny zejména ty produkty, které zjevně makroskopicky            
trpí specifickými chorobami virového, bakteriálního nebo parazitárního původu. 

Jinak plodová zelenina napadená makroskopicky zjevnými škůdci (zejména plísněmi nebo parazity) je rovněž             
vyloučena z dalšího cyklu využití. Totéž platí i o chorobách ovoce, zejména měkkých plodů. Jakkoliv              
pozměněné plody musí být z dalšího zpracování vyloučeny. 

Samostatnou pozornost je třeba věnovat rovněž čerstvému koření přidávanému do uvařených (tepelně            
upravených) pokrmů. To je totiž podle literárních údajů příčinou zvyšujícího se počtu alimentárních             
onemocnění spojených s konzumací čerstvých rostlinných produktů. Zmíněná minimalizace        
v takovém případě vyžaduje dodržování základních zásad správné zemědělské praxe v oblasti          
pěstování a zálivky zelených rostlin na stanovišti a jejich biologický způsob pěstování (s výhradním              
použitím substrátu pro bylinky a zelené koření obohaceného základními živinami a stopovými prvky             
a pitné vody k zálivce v případě pěstování) navazující na výrobní kapacity kuchyňského zařízení            
(vymezený prostor mimo zákaznickou zónu). 

 

Správná výrobní praxe při přípravě pokrmů musí respektovat zásady stanovené technologickými           
postupy přípravy pokrmů a současně zásady hygienické praxe a systému analýzy nebezpečí a             
kritických kontrolních bodů. 

Správná hygienická praxe a provádění analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (CCP) ukládá              
vždy provozovateli dodržení všeobecných hygienických požadavků, stanovených Nařízením EP a          
Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Analýza systému HACCP je preventivním postupem             
systému analýzy nebezpečí a vychází z níže uvedených 7 principů (Codex Alimentarius uvádí tzv. 12              
kroků a 7 principů HACCP): 

1. provedení analýzy nebezpečí 
2. stanovení kritických kontrolních bodů 
3. stanovení kritických mezí 
4. stanovení systému sledování (monitoringu) kritických kontrolních bodů 
5. stanovení nápravných opatření 
6. stanovení ověřovacích postupů  
7. stanovení záznamů a dokumentace. 

 
 
Správná výrobní a hygienická praxe v podmínkách malých provozoven podle směrnice ES SANCO/1995/2005            

ze dne 30.8.2005 na podporu „implementace principů HACCP v určitých potravinářských zařízeních“           
umožňuje zjednodušení některých výše uvedených principů HACCP oproti původním požadavkům. 

 
Výše uvedené požadavky a zavedení kultivačního hydroponického systému s využitím plodin pro přípravu 

pokrmů je nutné zahrnout do vlastní analýzy nebezpečí a identifikaci kritických kontrolních bodů 
v dané provozovně stravovacích služeb.  
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II. Validace kultivačního hydroponického pěstebního systému s LED osvětlením dle        
metodiky GROWLIGHT uvedené v metodice ŠKOLENÍ KULTIVACE 

 
Termín validační zkoušky: 19.1.2018 – 29.1.2018. 
Pro validaci systému bylo využito reálných podmínek otevřeného typu stravovací služby.  
Pracovníci provozovny byli řádně zaškoleni v oblasti kultivačního procesu a prevence proti škůdcům a             

chorobám.  
Studie se zaměřila na sledování významných původců alimentárního onemocnění jako na rizikový faktor             

mikrobiologického nebezpečí při přípravě pokrmů. K identifikaci významných původců bylo také          
mimo jiné použit normy ČNS 56 9601.  

Analýza vzorků byla provedena v akreditované laboratoři – viz. Protokol o zkoušce AR-18-HD-001462-01 a             
Protokol o zkoušce AR-18-HD-001463-01. 

Odběr vzorků bylo provedeno pracovníkem akreditované laboratoře.  
Sledovaní bakteriální původci alimentárního onemocnění:  

● Escherichia coli  
● Listeria monocytogenes 
● Salmonella spp. 

 
Dalším znakem analýzy bylo stanovení tzv. Celkového počtu mikroorganismů, který posloužil jako informace             

v rámci celkového mikrobiologického zatížení testovaných vzorků.  
 
Z uvedených výsledků (viz. Protokol o zkoušce AR-18-HD-001462-01 a Protokol o zkoušce           

AR-18-HD-001463-01) vyplývá, že provedený kultivační proces pěstebního hydroponického systému         
s LED osvětlením dle stanovené metodiky neohrožuje bezpečnost pěstovaných plodin a lze je pro             
přípravu pokrmů při zavedení tzv. nezbytných požadavků a implementaci HACCP využívat           
v provozovnách stravovacích služeb.  

 

III. Závěr 
Různé fortifikace stravování využívající čerstvé produkty rostlinného původu hrají ve výživě člověka velmi             

významnou roli. V poslední letech se stává oblíbeným trendem při profesionální přípravě pokrmů.  
Rizika alimentárního onemocnění spojené s produkty získané z rostlinné produkce je třeba nepodcenit a            

věnovat jim i po této stránce důležitost.  
Kultivační pěstební hydroponický systém s LED osvětlením umožňuje provozovatelům stravovacích služeb          

nehazardovat s různými postupy vlastního pěstování bylinek v provozovně, kdy se zdrojem          
kontaminace může stát řada vegetativních forem mikroorganismů obsažených v zemině nebo může           
dojít ke kontaminaci zeminou samotnou.  

Kultivační proces a využití produktů získaných z uvedeného pěstebního systému by mělo být součástí analýzy              
nebezpečí a systému kritických kontrolních bodů.  

Validační test prokázal soulad produktů s požadavky zdravotní nezávadnosti a právních předpisů pro            
potraviny.  
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