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zemědělských podniků 
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OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY 



OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY 

 



 

Omega 3 mastné kyseliny 



Geneticky jsme plodožraví 

masožravci ! 

Masožraví lovci a sběrači Pastevci a zemědělci Sedavý způsob života 
Hamburger / hranolky/ Cola 

-1 000.000  -300.000             -50.000        ??? 

Náš genetický kód se nezměnil… 



         
Trendy rozvoje obezity mezi US dospělými 

ALARMUJÍCÍ VÝVOJ V USA 
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PROČ ? 

1. ZMĚNILI JSME NAŠE POTRAVINOVÉ NÁVYKY  
 

 

 

 

1950 2000 

2. Změnili jsme systémy krmení hospodářských zvířat 

(široké použití kukuřice + pšenice + sóji)  

+ 
Palmový olej 
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Kardiovaskulární onemocnění 

 Cerebrální funkce  

 Nádory (rakovinné bujení). 

ROVNOVÁHA 

Poměr = 4/1 
n-6 n-3 

VÝZVA: PREVENCE 

18:2 n-6 

Dérivés 

20:4 n-6 

18:3 n-3 

Dérivés 

20:5 n-3; 22:6 n-3 

Prostaglandines 

Thromboxanes 

Philippe Legrand 

Tvorba výživy- zaměření na zemědělství 

n-6 n-3 

18:2 n-6 18:3 n-3 

Deriváty 

20:4 n-6 

Deriváty 

20:5 n-3; 22:6 n-3 

Prostaglandiny 

Thromboxany 

Prostaglandiny 

Thromboxany 
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JÍME DOBŘE A KVALITNĚ? 

 Ve srovnání s rokem 1960, dnes máme: 
 

  7 krát méně omega 3 ve vejcích 

  5 krát méně omega 3 v mléce 

  4 krát méně omega 3 v mase 
 

 To je důvod nedostatku omega 3 v naší stravě a 

následných „civilizačních chorob“. 

Dnes konzumujeme pouze polovinu 
potřeby esenciálních omega 3 kyselin.  



BLEU-BLANC-CŒUR V ČÍSLECH 

5000 členů - farmářů 

750 produktů  

Od 1 do 10% národní francouzské produkce 





Místní 
značky 

Národníz
načky 

Distributoři 

Restaurace 

V nabídce 750 výrobků 



BLEU-BLANC-CŒUR: V OSTATNÍCH ZEMÍCH 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2008 
Podpis Charty 

výživy s by PNNS  
( Francouzský 

národní program 
pro výživu a 

zdraví) 

2009 :  Značka 
BBC se stává 
ochrannou 

známkou v EU 
 

(RE 1924/2006) 

2011 : Postupy 
BBC’s byly uznány 

jako oficiální 
metoda redukce 

skleníkových plynů 
(GHG) 

2012 : BBC byla 
registrována 

Spojenými Národy 
jako oficiální 

metoda snížení 
GHG 

2013 : BBC byla 
unznána ve 
Francii jako 

první  přístup 
podporující jak 
nutriční, tak 

environmentální 
zájmy 

 

OFICIÁLNÍ UZNÁNÍ 



FARMÁŘI JSOU HRDÍ NA SVÉ PŘÍSTUPY 

Zainteresovaní farmáři jsou hrdí a rádi ukazují na to, že pro 

ochranu životního prostředí dělají něco pozitivního. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Více než 20 let zkušeností v krmivářském průmyslu. 

 

Obrat 70 mil €. 

 

110 zaměstnanců. 

 

6 výrobní závody ve Francii, další 2 v zahraničí (licenční výroba). 

 

200 tis tun - výroba ve Francii, 20 tis tun - export do více než 20 zemí. 

 

Více než 150 vědeckých publikací. 

 

12 patentů, přes 100 výrobních značek. 

 

 

Hlavní ukazatele 



POZOROVÁNÍ U KRAV, KTERÉ SE 

DOSTANOU NA VČASNOU JARNÍ PASTVU 

 Čerstvá jarní pastva přináší:  
  Dobrý zdravotní stav. 
  Jednoduchou detekci říje. 
  Plodnost. 
  Dobrou dojivost. 
  zachování celkové produkce tuku, ale více 

proteinu.       ….. 

A otázka?  

Proč to vše nemůžeme mít v průběhu celého 
roku, když je telení naplánované na celý 

rok? 



CO JE V ČERSTVÉ JARNÍ TRÁVĚ? 

• Tuky s vysokým podílem 
omega 3 MK 
 

• Na jaře žerou krávy mezi 100 
až 300 g omega 3 MK za den. 
 

• Tak proč ne i v zimě? 
 

Oleje s 65-70 % 
omega 3 MK 

3% 7%

18%

30%
14%

23%

12%

5%

10%

25%

10%

3%

33%

7%
Proteiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protéines 

Lipides Sucres 

Matières  

minérales 
Hémicellulose 

Cellulose 

Lignine 

7 
3 

25 

5 

23 

30 

7 

33 

10 

10 

12 

14 

18 

Contenus 

cellulaires 

65 % 

Parois 
cellulaires 

35 % 
 

Contenus 
cellulaires 

40 % 

Parois 
cellulaires 

60 % 
 

Lignin 

Buněčné 
stěny 35% 

Buněčný 
obsah 65% 

Buněčné 
stěny 
60% 

Buněčný 
obsah 
40% 

Vývoj kvality trav 



Úvod do mastných kyselin 

C16:0 C18:3 (Omega-3) 

NaMK 
(nasycené MK) 

Krátký řet. 
(22 až 38% CMK) 

Dlouhý řet. 
(22 až 38% CMK) 

C2 až C10 

C14:0 
Kapronová 

C16:0 
Palmitová 

C18:0 
Stearová 

C18:1 
Olejová 

C18:3 n-3 
(omega 3 
Linolenová) 

C18:2 n-6 
(omega 6 

Linolová) 

NeMK 
(nenasycené MK) 

PNeMK 
(poly nenasycené MK) 

MNeMK 
(mono nenasycené MK) 



C18:1 
Olejová 

C16:0 C18:3 (Omega-3) 

Krávy krmené kuk. 
siláží, palmovým 
olejem (bypass tuky) 

C18:3 n-3 
(omega 3 
Linolenová) 

C18:2 n-6 
(omega 6 

Linolová) 

NaMK 
(nasycené MK) 

Krátký řet. 
(22 až 38% CMK) 

Dlouhý řet. 
(22 až 38% CMK) 

C2 až C10 

C14:0 
Kapronová 

C16:0 
Palmitová 

C18:0 
Stearová 

NeMK 
(nenasycené MK) 

PNeMK 
(poly nenasycené MK) 

MNeMK 
(mono nenasycené MK) Krávy 

spásající 
čerstvou 

trávu 

Úvod do mastných kyselin 



 Další zdroje 

C16:0 C18:3 (Omega-3) 

C18:1 
Olejová 

C18:3 n-3 
(omega 3 
Linolenová) 

C18:2 n-6 
(omega 6 

Linolová) 

NeMK 
(nenasýtené MK) 

PNeMK 
(poly nenasycené MK) 

MNeMK 
(mono nenasycené MK) 

Krávy žeroucí 
čerstvou trávu 

Slunečnice 
Bavlník 
Sója 

Kukuřice 

… 

Len, 
senážní lístky 
(vojtěška,…) 

Řepkový olej 

NaMK 
(nasycené MK) 

Krátky řet.. 
(22 až 38% CMK) 

Dlouhý řet. 
(22 až 38% CMK) 

C2 až C10 

C14:0 
Kapronová 

C16:0 
Palmitová 

C18:0 
Stearová 

Hydrogenovaný 
palmový olej 

Nehydrogenovaný palm. 
olej 



Zdroje bohaté na omega 3 MK? 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

COLZA

SOJA

TOURNESOL

SOLIN-LINOLA

TRADI LIN

NOUVELLES VARIETES

AGS AGMI Ac linoléique (Oméga6) ALA Oméga3

 

 Valorex vyselektoval 
odrůdy lnu se 
stejným profile tuku, 
jako u  jarních travin 

 Ne každý len je 
bohatý na omega 
3!!! 

 Tyto olejniny 
nejsou přirozenou 
potravou pro 
krávy.   

Nové odrůdy lnu 
 

Tradi-lin 

 

Technický len 
 

Slunečnice 

 

Sója 
 

Řepka 

SFA    MUFA         LA omega 6             ALA omega 3 



ZPRACOVÁNÍ... PODOBNÉ PEČENÍ CHLEBA... 

1. Šrotování 2. Napařování 3: Enzymatické ošetření 

4. Extruze – tepelné ošetření 5. Chlazení a sušení 



1. Mletí 
2. Napaření + Enzymatické vyzrání 

3. Tep. 
ošetření 

4. Extruze 



Účinek Easylinu® je založený na:    

 výběru lnu, bohatého na omega 3 MK 

 specifickém výrobním  procesu a ošetření 

 
- Lepší stravitelnost pro 
 - lepší užitkovost zvířat 
 - optimalizaci profilu MK v produktu 
- Nižší koncetrace produktu pro dosažení shodných 
nebo lepších výsledků v porovnání s ostatními zdroji 
a typů lnů 

 
 

 

 



Výkrm skotu 

Pokus Kontrola 750 g 
/den 

Mletého 
lnu 

750 g 
/den 

Tradi-Lin® 

1- BA býci 0,54 1,17 1,58 

2- CH krávy 0,49 0,63 0,86 

3- CH býčci 0,48 1,13 1,87 

4- BA 
jalovice 

0,50 0,91 1,28 

5- BA býčci 0,41 0,57 0,94 

INRA / IDELE 

% Omega 3 MK v mase (% z celkových MK) 

+ 100% 



INRA Rennes – J Mourot  
Prasata 

50

60

70

80

90

100

110

TA Muscle

graine cuite graine crue H linTradi-Lin® Mletý len Lněný olej 

Schopnost ukládání omega 3 MK v mase  

(%  z celkových MK) 

Tuk. tkáň Sval. tkáň 



VYUŽITÍ TRADI-LIN®U VÝKRMU SKOTU 

 



POKUSY U LIDÍ S PRODUKTY TRADI-LIN® 
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Omega 3 vepřové 

Mathieu GUILLEVIC 



Obsah lipidů (%) ve svalech 

% z tuku Sardinky Huňáček 

ALA 0,3 2,0 

EPA 3,7 16,9 

DPA 0,3 2,5 

DHA 2,0 21,9 

Omega 3 7,7 44,2 

Jiné zdroje omega 3 

Sezóní rozdíly 

Obsahy mastných kyselin se liší 

dle druhu ryb a také závisí na 

roční době: 

 

- kontaminanty 

- cena 

-  … 

Zdroje omega 3  



Prasata: Zdroj omega 3?  



f 

 

Tradi-Lin® 

ALA 

EPA 

DPA 

DHA 
prodlužování 

desaturace 

plasma 

    Prasnice 
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0
2
4
6
8

10
12

ALA EPA DPA DHA

*** 

** 

* p<0,05 

** p<0,01 

*** p<0,001 
kontrola Tradi-Lin® 

Krevní plasma prasnice (% podíl v tuku) 

* 

n-3 mastné kyseliny se metabolizují v játrech a krví jsou 

rozváděny do celého organismu 

De Quelen et al., 2010 

ALA EPA DPA DHA 

Prasnice – plazma jako indikátor 
užitkovosti 



Více selat… 

• +0,2 až 0,8 živě narozených selat / vrh 

 interval od porodu do říje 

- 0,6 až 1,0 dnů 

Dřívější porod  

T
im

e
 b

e
tw

e
e

n
 f

ir
s

t 
b

ir
th

 

Control (-0.3 IT3) 

Palm oil (-0.5 IT3) 

Tradi-Lin (+5.0 IT3) 

Quiniou et al., 2010 

Valorex review 

from 3.6 to 4.4 g IT3 /kg 

Prasnice - reprodukce 

Valorex review 

from 4.3 to 4.5 g IT3 /kg 

Number of born piglets 



Tradi-Lin® 

ALA 

EPA 

DPA 

DHA 
prodlužování 

desaturace 

  plasma 

placenta 

Prasnice 
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De Quelen et al., 2010 

Tělo při narození 

ALA EPA DPA DHA 

*** 
*** 

** 

Profil n-3 m.k. se mění, vlivem přechodu lipidů přes placentu, 

zejména pak mozek je výrazně ovlivněn.  

Cerveau

0

7

14

ALA EPA DPA DHA

b

a
b

a

ALA EPA DPA DHA 

Mozek při narození 

Prasnice – selata se liší od průměru 



Tradi-Lin® 

ALA 

EPA 

DPA 

DHA 
prodlužování 

desaturace 

plasma 

mléko 

Prasnice 

 



Lepší start do života 

• Dřívější první napití 

• Vyšší aktivita trávicích enzymů 

• Více energie v krvi 

• Selata jsou vyrovnanější 

 

Nižší mortalita do odstavu 

 

 

 

Quiniou et al., 2010 

Prasnice – více odchovaných selat 

%
 o

d
s

ta
v

e
n

ý
c

h
 s

e
la

t 

Hmotnost při narození 



Tradi-Lin® 

ALA 

EPA 

DPA 

DHA 
prodlužování 

desaturace Plasma 
Haptoglobin 

Plasma 
m. k. 

Přírůstek 

Selata – využití n-3 m. k. 



290

300

310

320

330

340

Příjem krmiva Průměrný denní přírůstek 

250

275

300

325

1.00

1.10

1.20

Konverze krmiv 

g
/d

 

g
/d

 

+ 7,5 % + 9,0 % - 5,5 % 

 Zvýšení utilizace krmiv  

Control -1.2 IT3 

Tradi-Lin® +4.7 IT3 

Guillevic et al., 2010 

Selata – Růstový potenciál 



Prasata ve výkrmu 

použití Tradi-Lin® 

Výkrm – Růstový potenciál 



 

 

 

 

 

 

 Snížení mortality ve 4 nezávislých pokusech 

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

Essai 1 Essai 2 Essai 2 Essai 4

Výkrm – zdravotní stav 

 Mortalita 50 – 115 kg 
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IT3 consumption (g/day)

 Lineární závislost n-3 m. k. vlivem krmení IT3 

Výkrm – výživová hodnota 

 Retence omega 3 ve svalech  



Guillevic et al., 2007 

Výkrm – technologická kvalita 

Ve svalech 

Ham muscle 

Control Sunflower Tradi-Lin® 

IT3 (g/kg) -0.6 -2.7 +4.2 

Water loss after cooking 

(%) 
16.2 15.9 14.0 

Breaking strength (N) 83.9 83.8 69.6 

Emulsifying capacity 

(g of oil / g of meat) 
189 185 196 



  

     

              g/kg (původní hmota) 

Zrniny & vedlejší produkty -0,8 až -0,1 

Extrah. šroty (sója, řepka, slunečnice…) -0,4 až 0,1 

Luštěniny (Lupina, hrách, bob koňský) 0 až 1,2 

Len celé semeno 

Řepka 

Sója 

Slunečnice 

39 

3,8 

-4,5 

-101 

Lněný olej 

Řepka olej 

Palmový olej 

Sójový olej 

56 

6,7 

-37 

-163 

Obsahy faktoru 



KAŽDÉ KRMIVO MÁ SVOU       HODNOTU 

 

                g/kg suš 

Čerstvá tráva 8 až 12 

Travní senáž 5 až 8 

Travní senáž - vysoká sušina 3 až 7 

Seno 2 až 8 

Kukuřičná siláž -0,9 



Acidózní KD 

Produkce TMK 

Rychlejší přechod VMK přes 
bachorovou stěnu 

 pH neklesá 

Prostupnost bunečné 
membrány   

Tradilin® 

Prevence acidóz – mechanismus.  



Plodnost & Omega 3 

Sources : Palmer et al, 1970 ; Shapiro et al, 1993; Perez Rigau et al, 1995 ; Rombi, 1995; Edwards et 
al, 1997 ; Terqui et al, 1998 ; Chartrand et al, 2002; Devillers et al, 2006 

C18:2/C18:3 = 10/ 1 

Ω6 diety 

C18:2/C18:3 = 4/1 

Ω3 dieta 

C18:2/C18:3 

Potřebný 

poměr pro 

dobrou 

reprodukci 

 PG 2  

Produkce estrogenů, růst 
folikulů, zánik žlutého 

tělíska CL 

MORTALITA EMBRYA  
Ranná odúmrť 

PG 3 

Produkce progesteronu, 
zachování žlutého tělíska 

NIDACE EMBRYA 

  



ALA 

PGF2α PGE2 PGF3, PGE3 

Corpus 
luteum  

progesteron 

estrogeny 

Kontrakce dělohy 

Udržení plodu 

Redukce 

Zvýšení 

Sources : Palmer et al, 1970 ; Shapiro et al, 1993; Perez Rigau et al, 1995 ; Rombi, 1995; Edwards et al, 1997 ; Terqui 
et al, 1998 ; Chartrand et al, 2002; Devillers et al, 2006 

Role omega-3 při udržení plodu 

Obecné – vliv MK na plodnost 

Efekt derivátů ALA 



4- SNÍŽENÍ PRODUKCE METANU 

51 



PROČ HOVOŘÍME O METANU? 

 Životní prostředí... 

 

Ale hlavně protože metan je pro krávu ZTRÁTA 

energie a pro farmáře ZTRÁTA peněz!!! 



CH4 – Co je metan?  

 CH4 = jak metan odčerpáva energii? (H) 



CH4 – Jak se měří metan - CH4?  

xC2+yC4= 

SFA 





VŠECHNO JE LOGICKÉ… 

 Menší produkce metanu. 

 Menší tvorba nasycených MK (C2, C3) ve 

vemeni. 

Menší energetické ztráty. 

Více dostupné energie pro produkci 

mléka, proteinů,... 



POUŽITÍ NA FARMÁCH 



€

Každý měsíc detailně analyzujeme složení mléka 

Inovativní metoda řízení výživy na základě analýzy mléka! 

Používat účinnější krmné dávky 
Milk and protein efficiency 

Monitorovat and zlepšovat zdravotní stav 

Acidozy, přechodové období, plodnost, imunita 

Zlepšování zootechnických parametrů/zisku 

Visiolait
® Vám umožňuje: Přes 4,000 uživatelů v Evropě 

 

Umožňuje účast na projektu 
 
Methane savings counter (carbon credit) 
  



Webová aplikace automaticky překládá 
výsledky analýz do „zootechnického 

jazyka“.  

Proces Visiolait 

  Výsledky jsou k dispozici online 

 Alternativně jsou dodány s komentářem od servisní firmy. 

Hlášení 

chovatelům Hlášení servisním pracovníkům 

 
Vkládání 

dat 





Výsledky z laboratoře 



OD SYSTÉMU VISIOLAIT K ECO-METHANU 

 Měření emisí methanu 

 

 

 Eco-Methane program. 



TRADI-LIN® A PRODUKCE METHANU 





MÉNĚ EMISÍ = VYŠŠÍ ZISKY… 

S vyšším koeficientem 
ztratím méně energie 
prostřednictvím emisí CH4 

..a tak si zlepším svoji 
energetickou bilanci 
 

Dobrá práce...! 



MODEL ZALOŽENÝ NA DŮKAZECH 

- Dobré pro krávy 

- Plodnost, metabolické poruchy, energetická bilance. 

- Výhodné pro chovatele 

- Příznivá návratnost investice. 

- Zdravější pro spotřebitele 

- Zdravější profil mastných kyselin. 

- Příznivé pro planetu 

- Méně metanu a lepší energetická bilance. 

Průkazné v každém části! 



MARKETING A PRAVIDLA 



 

 

SPOLEČNOST PRO ZDRAVĚJŠÍ FARMAŘENÍ 

 

  Marketing / vědecké studie / pravidla a specifikace 

SPOLEČNOSTI V RŮZNÝCH ZEMÍCH… 

Vývoj  / komunikace / garance kontroly kvality 

NAŠE ORGANIZACE  

 

 

  



SPOLEČNOST PRO ZDRAVĚJŠÍ FARMAŘENÍ 

Společnost pro zdravější farmaření zajišťuje:  

1) Marketing 

Strategická pozice značky 

Marketingové studie 

Marketingové poradenství 

2) Vědecké podklady 

Klinické studie, vědecké studie zdůrazňující výhody SpZF (BBC) konceptu 

3) Pravidla a specifikace 

Definice specifikací 

Kontrolní dohled 

Lobing v Bruselu (neustále podporovat naši pozici) 

 

 

 

 



MARKETING 
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DEFINICE BLEU-BLANC-COEUR 

« Asociace, která přináší na trh kvalitní cenově dostupné pro 

širokou veřejnost určené potraviny, jejichž výživové vědecky 

ověřené a kontrolované nezávislými autoritami. » 



BLEU-BLANC-CŒUR ZÁVAZKY 

1. Přínosy, které jsou vědecký podloženy a měřitelné 

 Výživa 

 Prostředí 

 Zdraví zvířat 

2. Kvalitní jídlo(výživa a chuť) dostupné pro všechny 

3. Společná odpovědnost  po celé délce potravinového řetězce  

4. Koncept je uznáván a schválen veřejnými autoritami  

5. Asociační zavádění norem a specifikací   

 



ZÁKLADNÍ PŘÍNOSY BLEU-BLANC-COEUR 

 

Společný 

přístup 



DOSTUPNOST  

Bleu-Blanc-Cœur  

= Kvalitní potraviny dostupné každému 

Využitelná produkce 

Kupní síla (cenově dostupné produkty) 

 

Cílem Bleu-Blanc-Cœur je vyšší kvalita potravin pro 

denní potřebu 

Zvýšit kvalitu k vyšším standardům 

Bez opozice k jiným způsobům produkce, ale naopak s 

možností se připojit 



PŘÍKLADY DOSTUPNOSTI   

« Zpřístupnit všem vejce s garantovanou nutriční 

hodnotou. Pro spotřebitele pouze 26 Kč za rok navíc. 

Systém, který se u francouzských spotřebitelů, hledající 

poměr mezi kvalitou a cenou, setkal s velkou odezvou ». 

 

Bleu-Blanc-Cœur přidaná 

hodnoty 

= 91 Kč / 1000 vajec 

Méně než 10 haléřů / egg 

 

Výživa a zdraví 
 

Každodenní potraviny 
 

Peníze 
 

Sta

nda

rd 

n-3 243 47 

17 

25 



TOTO JE NÁŠ PŘÍSTUP 

 

76 

• Vědecky podloženo 

• Esenciální molekula chybějící v 

naší stravě 

• 150 vědeckých studií a  5 

klinických studií na lidech 

• Angažovaní chovatelé 

• Dobře živená zvířata  

• Charta kvality s více 

stupňovou kontrolou 

prostředků a výstupů 

 



Zainteresovaní 

farmáři 

Potravní  

řetězec 

 

Lidské  

zdraví 

  

Společný přístup 
 

Zdravější zvířata 

Zdravější planeta 

BLEU-BLANC-CŒUR HODNOTA 

Chutnější 

potraviny 



DEKLARACE KVALITY :  

ZODPOVĚDNÍ A ANGAŽOVANÍ FARMÁŘI 

 

Sdělení napříč produkty: propojení mezi ochranou prostředí a zdravím  



4% 

5% 

9% 

9% 

10% 

51% 

53% 

59% 

Manger des produits de grandes 
marques 

Prendre des compléments alimentaires 

Manger des aliments bio 

Manger des aliments enrichis avec des 
ingrédients bénéfiques pour la santé 

Faire un régime en réduisant la 
consommation de certains aliments 

Manger des produits naturels frais 

Faire de l'exercice ou du sport 

Avoir une alimentation variée 

Q3 : Co je pro Vás nejduležitější zdraví nebo dobré a kvalitní jídlo? 

-5 +5 -27 +3 

-2 -2 +5 -1 -6 +20 

+7 +3 -6 +3 -27 

-1 -4 0 +2 +9 +3 

-6 -4 +1 +1 +7 -3 

0 -1 -2 -3 +8 +4 

-2 0 -1 0 +1 0 

-1 -1 0 +2 +5 0 

+9 +4 

Všechny z první a druhé vlny otázek : 

+3 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ A HODNĚ ZDRAVÍ ( EUROALLEG ) 

 

Mít pestrou stravu 

 

 

Sportovat nebo cvičit 

 

 

Jíst přírodní a čerstvé produkty 

 

 

Držet dietu a omezit některé potraviny  

 

Jíst potraviny obohacené o různé 

ingredience podporující zdraví 

 

Jíst bioprodukty 

 

 

Jíst potravinové doplňky 

 

 

Jíst produkty známých značek 

 

 

Poland Sweden Spain United Kingcom Germany France 



VĚDECKY PODLOŽENO 
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5 KLINICKÝCH STUDIÍ 
2002: "Effects of introducing linseed in livestock diet on blood fatty 
acid composition of consumers of animal product",  Annals of 
Nutrition and Metabolism, P.Weill, 2002 
 
2002: "Introduction de graines de lin cuites dans du pain. Effets 
sur les paramètres lipidiques sanguins de consommateurs 
réguliers de pain », Nutrition clinique et métaboliqme, P.Weill, 2002   
 
2004: "Effet d’un regime riche en acides gras w3 et en CLA 9-cis, 
11-trans sur l’insulinorésistance et les paramètres du diabète de 
type 2", OCL, B.Schmitt, 2006 
 
2006 : "The Consumption of Food Products from Linseed-Fed 
Animals maintains Erythrocyte Omega-3 Fatty Acids in Obese 
Humans", LIPIDS, P.Legrand, 2009 
 
2007 : "Differential impact of milk fatty acid profiles on 
cardiovascular risk biomarkers in healthy men and women", 
European Journal of Clinical Nutrition, C.Malpuech-Brugère, 2010 



A VÍCE NEŽ 150 VĚDECKÝCH PUBLIKACÍ 

Influence of degree of unsaturation of dietary fats (canola vs. flax) on the FA composition of fat 
from goat colostrum and passive transfer of immunity in kids (2001).  

Effect of the change in the omega 6/omega 3 ratio in the diet of dairy cows on the fatty acid 
composition of milk and ovarian follicular growth (2001)  

 

Effect of intake of omega 3 fatty acids in the diet of pigs on growth performance and meat quality 
(2003) 

 

Influence of the shape of lipid intake of flaxseed on cholesterol metabolism in hamsters (2004)  

 

Effects of feeding pigs on some nutritional parameters and blood on the cardiac function (2004)  

 

Long-term effect of dietary alpha-linolenic (ALA) or docosahexaenoic acid (DHA) on the 
incorporation of DHA in membranes and its influence on rat heart in vivo. (2007) 

 

Effect of cooking or processing on the content of n-3 FA of some animal products (2006) 

 

Effects of different forms of contribution flax and rapeseed in the diet of dairy cows on the 
physical and sensory properties of butter (2006)  
 

Temporal changes in dietary fats: Role of n-6 polyunsaturated fatty acids in excessive adipose 
tissue development and relationship to obesity (2006) 

 

Is there a link between methane production by dairy cows and fatty acid profile of milk? (2008)  



PROBÍHAJÍCÍ STUDIE 

AGRALID :  

Výživové, enviromentální, socio-ekonomické vyhodnocení dopadů různých pokrmů na 

udržitelnost zemědělské praxe a výživových doporučení pro lidskou společnost 

 

SPECMEAT :  

Účelem je vytvoření nového servisního přístupu pro testování kvality masa na farmách a 

současně nutriční kvalitu a zdraví u skotu, na bázi vyhodnocení ukazatelů (mastné 

kyseliny, peroxidačních markrů masa apod.) 

Inovační charakter spočívá v tom, že tato nová služba umožní jednak diagnostikovat 

zdraví skotu a měření nutriční kvalitu jejich masa.  

 

QUALENVIC:  

Jak zkombinovat kvalitu potravin a ochranu životního prostředí? Jak to vnímají 

spotřebitelé ? Situace ve vinařství, produkci masa a mléčné produkci 

 

Klinická studie : 

Jaké jsou možnosti v lidské výživě s ohledem na doporučení aplikace omega 3 

mastných kyselin (včetně EPA & DHA) ? 

 

 



PRAVIDLA A SPECIFIKACE 
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HFA SPECIFIKACE 

HFA má v současnosti více než 25 specifikací 

Založeno na běžných hodnotách (průměry a typické hodnoty) 

Včetně speciálních možností lokálních úprav v některých 
zemích, kde se zvířata krmí odlišně od běžných postupů ve 
Francii 

 

HFA Podporuje přiblížení mezi producenty a spotřebiteli 
a tím i využití  potravin v rámci jedné země:  

Export do jiných musí být posvěcen HFA. 

 

 

   

 

 



Všechny produkty splňují dvojí povinné kontroly: 

 Povinné požadavky:  Známý původ Omega 3 zdrojů (tráva, len, lupina, boby 
atd.), pravidelnost distribuce v závislosti na druhu produktů... E.g. : specifikace 
vajec 

 

HFA SPECIFIKACE 



Všechny produkty splňují dvojí povinné kontroly: 

 Povinné požadavky:  předpokládaný profil m. k.: Omega 3 obsah, obsah 
NaMK, obsah tuku, poměr Omega 3:Omega 6... E.g. : specifikace vajec 

  

 

 

 

 

HFA SPECIFIKACE 



BALENÍ / NUTRIČNÍ DEKLARACE NA OBALECH 

BBC logo registrováno deklarační Evropskou značku  

protože obsahuje deklaraci « přírodní omega 3 » (RE 

1924/2006). Platnost do roku 2022. 

 

Nutriční označování je povinné pro produkty, které 

nesou nutriční nebo zdravotní tvrzení. 

Evropské nařízení (1169/2011) definuje informace, které 

budete uvádět na etiketách 

 



BALENÍ / NUTRIČNÍ OZNAČOVÁNÍ 

 



HFA KONTROLA POTRAVINÁŘSTVÍ 

Nezávislá třetí strana (Certis) 

 

 

 
HFA asociace 

 

 

 

Členové 

 
 

 

Audit 

Documentary control 

The control  

comittee 

 

Centrální organizace 



PRAKTIKUJÍCÍ ORGANIZACE 
 

Káždá organizace má:  

Vlastní vnitřní komunikaci  

Vztahy s partnery 

Strategii rozvoje  

 

 

 



JAK ZALOŽIT ASOCIACI VE VAŠÍ ZEMI ? 

 

2 možnosti Pobočka HFA 
Ex : Italie,  Kanada 

Sesterská organizace 
Ex : Švýcarsko, Japonsko 

Registrace Členové jsou přímo podřízeni HFA 

jako každý jiný člen ve Francii a je 

zván na valnou hromadu HFA .  

HFA vrací zpět 80% licenčních 

poplatků pobočkám. 

Zástupce pobočky musí fungovat jako 

primární kontakt HFA. 

Sesterská organizace pořádá ve své 

zemi vlastní valnou hromadu. 

Sesterská organizace je podřízena 

HFA. 

Kontrola Kontrola a administrace je 

prováděna přímo HFA.  

Zástupci pobočky musí všechny 

informace centralizovat do HFA. 

*Kontrola zahrnuje: audity, rozbory, následný tok 

surovin. Laboratoř provádějící analýzy musí být 

akreditována HFA. 

Kontrola a administrace je 

prováděna kompletně sesterskou 

organizací. 

Přesto jsou pravidla určována HFA 

(ex : všechny specifikace musí být 

ověřena HFA). Sesterská 

organizace zasílá výroční zprávu 

HFA (Rozsah aktivit, kontroly, 

poplatky,…) 

Komunikace Pobočka může : 

-Vyvíjet vlastní komunikační 

nástroje 

- Mít vlastní web na HFA 

mateřských stránkách v 

Sesterská organizace může :  

- Vyvíjet vlastní komunikační 

nástroje 

- Mít vlastní webové stránky 



ITÁLIE 

Začali s 15 členy 

Distribuce produktů do: restaurace, maloobchodníci, 

lékárny,… (hlavně v severní Itálii) 

http://www.bleu-blanc-coeur.com/ita 

http://www.bleu-blanc-coeur.com/ita
http://www.bleu-blanc-coeur.com/ita
http://www.bleu-blanc-coeur.com/ita
http://www.bleu-blanc-coeur.com/ita
http://www.bleu-blanc-coeur.com/ita


BLEU-BLANC-CŒUR V ITÁLII 
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PŘÍMÁ KOMUNIKACE 



DÍKY 


