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Nestlé zamedzí vzniku transmastných kyselín vo výrobe potravín a nápojov 

 

Spoločnosť Nestlé reviduje svoju politiku v oblasti transmastných kyselín. Do konca roku 2016 chce 
definitívne zamedziť ich vzniku pri výrobe všetkých potravín a nápojov. Spoločnosť už od roku 1999 
systematicky znižuje obsah týchto látok v svojich produktoch. Koná tak v súlade s odporúčaniami 
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) i ďalších nadnárodných autorít. Väčšina transmastných kyselín 
v bežnom jedálničku pochádza z potravín obsahujúcich priemyslovo spracovávané tuky.  
 
„Uvedomujeme si negatívny dopad transmastných kyselín pochádzajúcich z čiastočne stužených tukov. 
Množstvo vedeckých štúdií preukázalo ich nepriaznivý vplyv na zdraví. Do konca roku 2016 preto dôjde k 
eliminácii vzniku týchto látok v našich produktoch, súčasne zo zachovaním bezpečnosti, kvality a chuti 
sortimentu Nestlé. Tento cieľ je v súlade s naším poslaním prispievať k vysokej kvalite života spotrebiteľov 
prostredníctvom ponuky zdravších a chutnejších potravín,‟ približuje uvažovanie spoločnosti Torben 
Emborg, generálny riaditeľ Nestlé Česko a Slovensko. 
 
Postoj Nestlé ako reakcia na globálne iniciatívy 
 
Nestlé svojím rozhodnutím reaguje na globálnu výzvu WHO i ďalších autorít na poli zdravotníctva a výživy. 
Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej septembrovej správe pre Európu odporúča, aby maximálne 
jedno percento kalórií v našej strave pochádzalo z transmastných kyselín (TFA). Podobný postoj zaujíma tiež 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Napríklad USA alebo niektoré členské krajiny Európskej únie 
už prijali zákonné opatrenia na obmedzení limitu na 2 g priemyselne vyrábaných TFA na 100 g celkového 
obsahu tuku v potravine. Spoločnosť Nestlé sa ako popredná svetová spoločnosť v oblasti výživy, zdravia a 
vyváženého životného štýlu aktívne zasadzuje takisto o legislatívnu úpravu týchto odporúčaní. 
 
Čo sú transmastné kyseliny 
 
Malé množstvo týchto látok sa prirodzene vyskytuje v mastných a mliečnych výrobkoch. Omnoho viac ich 
však konzumujeme prostredníctvom potravín obsahujúcich čiastočne stužené tuky. K stužovaniu tukov 
dochádza za účelom dosiahnutia požadovanej štruktúry a predĺženia trvanlivosti potravín. Transmastné 
kyseliny zvyšujú hladinu nízkodenzitného lipoproteínu, inak označovaného ako zlý/špatný cholesterol. Ich 
konzumácia zvyšuje riziko výskytu nemocí kardiovaskulárneho systému.   
 
Kontakt pre média: 
 
Andrea Brožová, kontakt pre média, andrea.brozova@cz.nestle.com, +420 724 420 148 
JUDr. Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti, vratislav.janda@cz.nestle.com, +420 602 217 129 
 

NESTLÉ je poprednou svetovou potravinárskou firmou podnikajúcou v oblasti výživy, zdravia a zdravého životného štýlu. Začiatkom 90. rokov 20. 
storočia sa stala strategickým investorom pre český a slovenský potravinársky priemysel. V Česku NESTLÉ vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc 
a SFINX Holešov čokoládové a nečokoládové cukrovinky pod značkami ORION, STUDENTSKÁ PEČEŤ, DELI, MARGOT, MODRÉ Z NEBE, BON PARI, JOJO 
a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami MAGGI a CARPATHIA. NESTLÉ 
uvádza na trh tiež dovážené potraviny pod medzinárodnými značkami, ako sú tyčinky KIT KAT, instantná káva NESCAFÉ, dojčenská a detská výživa 
NESTLÉ, potrava pre domáce zvieratá PURINA, FRISKIES a DARLING. Prostredníctvom spoločnosti Cereal Partners sú uvádzané na trh raňajkové 
cereálie Nestlé. Divízia Nestlé Health Science dodáva na trh výrobky pre pacientov so špeciálnymi výživovými potrebami (napr. Isosource, 
Novasource). Podnikanie Nestlé sa celosvetovo riadi konceptom tzv. vytváraní zdieľanej hodnoty (Creating Shared Value), ktorý vyjadruje základný 
prístup Nestlé k spoločenskej zodpovednosti firiem. Vychádza z myšlienky, že pre dlhodobú úspešnosť podnikania je nevyhnutné, aby prinášalo 
hodnotu nielen vlastným akcionárom, ale tiež spoločnosti, v ktorej pôsobí. www.nestle.cz 
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