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CO S TÍM LEPKEM TEDY BUDEME DĚLAT?
Z médií se na nás hrnou poplašné zprávy o škodlivosti lepku, výživoví poradci ho při-
rovnávají k největším zabijákům našeho zdraví. Na druhé straně lékaři vysvětlují, že 
lepek vysloveně škodí jen lidem, kteří jsou na něj alergičtí nebo mají nemoc zvanou 
celiakie. Co s tím?

Nejsme zde od toho, abychom tento 
problém vyřešili. Spíš bychom chtěli 
ukázat cestu, jak toto období překle-
nout anebo obchodně využít ve svůj 
prospěch. Když konzumenty straší 
lepek, případně ho opravdu nemo-
hou a bez pečiva si nedovedou před-
stavit život, nabídněte jim vhodnou 
alternativu. Víte, co říkal Jan Neruda  
- „Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Den 
žádný se již dvakrát nenarodí, čin 
dvakrát neuzraje.“

Sójová alternativa

Sója neobsahuje lepek. Proto jsou 
sójové produkty, ať už pečivo nebo 
jiné výrobky, v nichž je klasická mou-
ka nahrazena sójovou, vhodné pro 
bezlepkovou dietu. A pokud je klasic-
ká mouka jen částečně nahrazena to 
sójovou, uspokojeni budou i módní 
odpírači lepku. 

Kromě funkčních vlastností sójové 
mouky hraje podstatnou roli nutriční 
hodnota sójové bílkoviny, která je vý-

znamně zachována také po upečení. 
Mouka je zdrojem vitamínů B1, B3, le-
citinu, vápníku a hořčíku. 

Sójové vločky se využívají pro zleh-
čení těsta jako zdravější ekvivalent 
ovesných vloček a pro zvýšení obsahu 
bílkovin. Drtě a krupice zase mohou 
nahradit ořechy, které mají vysoký 
obsah tuku. Sója obsahuje také velmi 
malé množství sacharidů, a proto má 
velmi nízký glykemický index. Tato 
vlastnost je výhodná pro diabetiky, 
nebo pro lidi snažící se zhubnout.

V pekárenském a cukrářském odvět-
ví je sójová mouka ceněna z hlediska 
pozitivního vlivu na kvalitu výrobku 
a zlepšení technologického postupu. 
Proto sójové polotovary využívají pe-
kaři, cukráři i výrobci oplatek. 

Kromě mouky do těst je oblíbené 
i použití sójové drtě na posyp jako 
náhrada ořechů. Jaroslav Jedlička, 
manažer průmyslových výrobků spo-
lečnosti CHOCOLAND, uvádí některé 
konkrétní příklady využití sójových 
polotovarů, které firma pod značkou 
ALTIS Industry dodává na trh:
„Například přídavek 1–3 % sójové 
mouky do chlebového těsta (západ-
ní typ) zvýší vaznost vody a objemu 
výrobku po upečení a pružnost. S pří-
davkem sójové mouky lze dosáhnout 
stejně tmavé barvy kůrky, ale s krat-
ší dobou pečení. Přídavek 3 % sójo-
vé mouky do receptury na výrobu 
listového těsta zlepší jeho elastické 
vlastnosti, méně se trhá při proklá-
dání tukem a je nadýchanější. Těsta 
na výrobu dortových korpusů jsou 
s přídavkem 3–6 % mouky hladší 
a s rovnoměrně rozptýlenými vzdu-
chovými dutinkami. Po upečení je tex-
tura na řezu hladší, kůrka jemnější. 
Enzymově aktivní mouka dokáže také 
zlepšit technologické vlastnosti těsta, 
které je lépe odolné při míchání a bar-
va výsledné střídky je světlejší.“ 

Pan Jedlička informaci ještě doplňu-
je: „Díky zvyšujícímu se počtu celiaků 
a lidí vyznávající tuto dietu zazname-
nává naše firma rostoucí poptávku 
po sójových polotovarech. Je vidět, že 
se pekárny speciálně na tuto klientelu 
začaly zaměřovat a nabízet svůj bez-
lepkový program.“
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Nejnovější výzkum pro výrobce 
bezlepkových produktů

Společnost MarketResearchReports.
biz vytvořila v roce 2015 studii o bu-
doucím vývoji počtu lidí trpících ce-
liakií. Sloužit má prodejcům bezlep-
kových výrobků, aby lépe dokázali 
předpovídat budoucí trendy a po-
ptávku po svých produktech. 

Ze studie jednoznačně vyplývá, že lidí 
s intolerancí k lepku bude postupně 
přibývat. Již nyní se jedná přibliž-
ně o 1% veškeré populace, přičemž 
rozpětí se podle jednotlivých států 
pohybuje od 0,3% do 2,7%. Do roku 
2023 vzroste jejich počet až na 8,08 
milionů případů. Lepší diagnostické 
metody a větší informovanosti lékařů 
a pacientů bude mít velký vliv na je-
jich odhalení. Prvním krokem je vy-
šetření krve na specifické protilátky. 
Bez druhého kroku, odběru vzorku 
sliznice tenkého střeva, nelze diagnó-
zu celiakie bezpečně potvrdit (zdroj: 
www.laboratornitesty.cz) 

Plošné zavedení bezlepkové stravy 
u zdravých jedinců nepředstavuje pří-
nos v prevenci celiakie, tvrdí lékaři. 
Ale zařazení přirozeně bezlepkových 

potravin (sója, jáhly, kukuřice, rýže, 
pohanka aj.) významně obohatí jídel-
níček a přispěje k udržení jejich zdraví.
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