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SEZNAM ZKRATEK 
 

CMA alergie na kravské mléko 
CMO Společná organizace trhů se zemědělskými produkty
CO2eq ekvivalent CO2 
ECJ European Court of Justice (Evropský soudní dvůr) 
EU Evropská unie 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství)
FCRN Food Climate Research Network
FDA Food and Drug Administration 
GHG skleníkové plyny 
GMO geneticky modifikované organismy 
HDL lipoproteiny o vysoké hustotě 
HKD hongkongský dolar
IFIC International Food Information Council
LDL lipoproteiny o nízké hustotě
NDCI koncentrace živin vůči dopadu na klima 
UK Spojené království 
UN Organizace spojených národů
USA Spojené státy americké 
USD americký dolar
VAT daň z přidané hodnoty
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  

(Mezivládní panel pro změny klimatu) 
WHO World Health Organization (Světová zdravotnická  

organizace) 
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PŘEDMLUVA 

Trh s rostlinným mlékem roste. 
Nedávno The Guardian ve zprávě 
o nezastavitelném vzestupu 
alternativních mlék označil rostlinné 
mléko za „bílé zlato“.1

S tímto hodnocením plně souhlasím. 
Rostlinné mléko je nejprodávanějším 
produktem celého odvětví trhu s 
alternativami na rostlinné bázi, nabízí 
řadu zdravotních výhod a má mnohem 
menší ekologickou stopu než kravské 
mléko. V některých zemích je však 
produkce rostlinného mléka politicky 
znevýhodněna kvůli nespravedlivým 
daňovým opatřením a nařízením pro 
pojmenování těchto produktů.

Jako mezinárodní organizace pro 
zvyšování povědomí o potravinách 
pracuje společnost ProVeg na 
transformaci globálního potravinového 
systému. Naším posláním je do roku 
2040 snížit celosvětovou spotřebu 
zvířat o 50 %. Naší vizí je svět, kde 
si každý vybírá chutné a zdravé 
jídlo, které je dobré pro všechny lidi, 
zvířata a planetu. K dosažení tohoto 
cíle ProVeg podněcuje a podporuje 
vývoj a distribuci atraktivních, cenově 
přijatelných a dostupných alternativ k 
živočišným produktům.

Na základě současných studií tato 
podrobná zpráva společnosti ProVeg 
zkoumá úlohu, kterou mohou rostlinná 
mléka hrát v oblasti globálního 
zdraví a výživy, od výrobců až po 
distributory a spotřebitele. Je na čase, 
aby svět věnoval pozornost rostlinné 
budoucnosti mléka.

Sebastian Joy, spoluzakladatel  
a ředitel ProVeg International

3 Fotografie: Matthias Schillig, ProVeg



Pro mnoho lidí je kravské mléko 
součástí každodenního života. Používá 
se do kávy, k snídaňovým cereáliím 
a jako přísada do vaření a pečení. 
Bohužel zejména v západních zemích 
spotřeba živočišných produktů klade 
velkou zátěž na životní prostředí. Přední 
mezinárodní organizace, jako je WHO 
(Světová zdravotnická organizace), 
FAO (Organizace spojených národů 
pro výživu a zemědělství) a IPCC 
(Mezivládní panel pro změny klimatu), 
společně naléhají na globální posun k 
rostlinné stravě.

Pro zdravé lidi a zdravou planetu 
je naléhavě nutné snížit spotřebu 
živočišných produktů. Jako registrovaná 
dietoložka mohu s jistotou říci, že 
mléčné výrobky nejsou nezbytnými 
potravinami. Všechny živiny 
poskytované kravským mlékem lze 
získat z vhodných rostlinných alternativ. 
Existují silné empirické důkazy, že 
změna chování je funkcí zavedených 
návyků jednotlivců a jejich okolí. 
Dochází k zásadnímu posunu směrem 
k vědomějšímu a udržitelnějšímu 
způsobu života. Lahodné alternativy 
mléka na rostlinné bázi pomáhají razit 
cestu k eticky a ekologicky zdravějšímu 
způsobu života.

Na základě nejnovějších vědeckých 
údajů se zpráva společnosti ProVeg 
o rostlinném mléce zabývá úplným 
hodnotovým řetězcem rostlinného 
mléka a pojednává o jeho významu 
pro zdraví a životní prostředí. Tato 
zpráva zvyšuje povědomí spotřebitelů 
a pomáhá všem pochopit, proč 
nepotřebujeme používat zvířata, 
abychom si mohli pochutnat na mléce.

Brenda Davis, registrovaná dietoložka a 
autorka bestsellerů 
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SHRNUTÍ     
Vzhledem k tomu, že 75 % světové populace v dospělosti trpí intolerancí laktózy, není překvapivé, 
že rostlinné mléko je nejprodávanějším produktem celého rostlinného odvětví. Avšak není to jen o 
nesnášenlivosti laktózy, lidé volí rostlinné mléko před kravským z různých důvodů, ať už je to pro 
jeho nutriční hodnotu, pro blaho zvířat, nižší dopad na životní prostředí, aby se vyhnuli alergenům 
živočišného mléka, nebo jednoduše z osobních preferencí. Každý druhý americký a evropský 
spotřebitel používá rostlinné mléko, buď používá pouze rostlinné, nebo jím doplňuje kravské mléko, 
zatímco v asijsko-pacifickém a latinskoamerickém regionu více než dvě třetiny všech spotřebitelů 
pravidelně používají rostlinné mléko.

Obecně platí, že stále více spotřebitelů diverzifikuje svou stravu alternativami na rostlinné bázi a 
spotřebovává méně živočišných produktů. Je to naléhavě nutné, protože odvětví živočišné výroby 
je odpovědné za přibližně 16 % všech lidmi způsobených emisí skleníkových plynů. Organizace 
spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) prohlásila, že odvětví živočišné výroby významně 
přispívá ke změně klimatu. Faktem je, že je vodní stopa jakéhokoli produktu živočišného původu 
větší než vodní stopa rostlinných produktů se stejnou výživovou hodnotou. Ve srovnání s různými 
druhy rostlinného mléka má kravské mléko největší dopad na životní prostředí, pokud jde o emise 
skleníkových plynů a využívání půdy a vody.

Ačkoli aspekty zdraví, životního prostředí a blaho zvířat jasně hovoří ve prospěch používání 
rostlinného mléka, toto odvětví je v některých zemích politicky znevýhodněné. Rostlinné mléko 
se používá již desítky let a v průběhu času se termíny jako „sójové mléko“ usadily v každodenním 
jazyce. V Evropské unii (EU) však není povoleno označovat rostlinné alternativy mléka slovem 
„mléko“. V EU mohou být tyto nápoje označovány pouze jako „nápoje“. V Africe, Asii, Austrálii a 
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Americe naopak buď neexistují žádné zvláštní předpisy, nebo tam bylo zavedeno do běžné praxe 
označování rostlinných nápojů názvy jako „sójové mléko“, „mandlové mléko“, „rýžové mléko“ atd. 
Zdanění rostlinného mléka v EU se také liší v jednotlivých zemích, i když některé země nedělají mezi 
kravským a rostlinným mlékem rozdíl. Například v Německu nese rostlinné mléko 19% daň z přidané 
hodnoty (DPH) a je klasifikováno jako luxusní potravina, zatímco kravské mléko se daní pouze 7% 
příplatkem DPH.

Současně mnoho vědců a startupů pracuje na výrobě laboratorních verzí bílkovin, které se nacházejí 
v kravském mléce, jako je kasein a syrovátka, jenže bez použití zvířat. Výrobci tvrdí, že výroba 
mléka na buněčné bázi vyžaduje méně energie, emisí skleníkových plynů a využívá méně půdy, a 
je tudíž zdrojově efektivnější než mlékárenský chov. To, co zní jako sci-fi, je již dobře zavedeno v 
jiných oblastech a představuje zajímavé pole výzkumu pro potraviny budoucnosti. Přesně to je také 
závěrem Programu OSN pro životní prostředí.

Rostlinnému mléku se však v mnoha národních výživových politikách nedostává dostatečné 
pozornosti. Vzhledem k tomu, že se mléko stalo součástí každodenního života spousty lidí, používání 
rostlinného mléka přispívá ke zdravé a vyvážené stravě. Zároveň snižuje dopad jednotlivců na životní 
prostředí související s jídlem, aniž by bylo nutné zcela změnit stravovací návyky. Dosud 23 zemí 
začlenilo rostlinné mléko do svých národních výživových pokynů jako alternativu kravského mléka. 
Většina zemí tak však stále ještě musí učinit. 

Tato zpráva dokumentuje vzestup rostlinného mléka v posledních letech a zkoumá jeho potenciální 
význam, pokud jde o nastavení zdravé a udržitelné stravy pro planetu.

Autor NeONBRAND, Unsplash



7

DEFINICE ROSTLINNÉHO MLÉKA     
Rostlinná mléka, známá také jako alternativy mléka na rostlinné bázi, jsou obecně extraktem z 
luštěnin, obilovin, ořechů a/nebo semen, který je zředěn vodou. Jsou velmi podobné živočišnému 
mléku, pokud jde o texturu, vzhled a použití. V závislosti na použitých surovinách a obohacení 
vitamíny se liší svým nutričním složením a chutí, ale žádné z nich neobsahuje laktózu nebo 
cholesterol.

Popularita rostlinného mléka v posledních deseti letech prudce vzrostla. Tyto nápoje byly ale 
v různých kulturách konzumovány po staletí. Například ve Španělsku je populárním národním 
nápojem mléko ze zemních mandlí, také známé jako horchata de chufa. V Koreji lidé pijí sikhye, 
tradiční nápoj vyrobený z vařené rýže, sladového extraktu a cukru. Bushera je tradiční ugandský 
nápoj vyrobený z fermentovaného čiroku nebo zrn prosa a vody.2 Sójové mléko má zase dlouhou 
historii v Číně, přičemž jeho použití bylo poprvé zaznamenáno asi před 2000 lety.3

DRUHY ROSTLINNÉHO MLÉKA A JEHO VÝROBNÍ 
PROCES     
Existuje široká škála alternativ mléka, odvozená od široké škály rostlinných zdrojů. Teoreticky 
může být jakýkoliv druh luštěnin, obilovin, ořechů nebo semen přeměněn na mléčný nápoj. 

Obecně lze rostlinné mléko klasifikovat do pěti kategorií: 

 ● mléko na bázi luštěnin (vyrobené ze sóji, lupiny, arašídů atd.); 
 ● mléko na bázi obilovin (vyrobené z ovsa, rýže, špaldy, kukuřice atd.); 
 ● mléko na bázi pseudoobilovin (vyrobené ze zdrojů jako je quinoa, amaranth, teff atd.); 
 ● mléko na bázi ořechů (vyrobené z mandlí, lískových oříšků, kokosu, makadamových ořechů 
pistácií atd.);*

 ● mléko na bázi semen (vyrobené z konopných semen, lněných semen, sezamových semínek, 
slunečnicových semen atd.).

Tradičně se suroviny pro výrobu rostlinného mléka namočí ve vodě a poté jsou mleté nebo 
drcené, poté se k odstranění větších rostlinných částic používá síto. Existují i jiné varianty, ale 
zavedený průmyslový proces je velmi podobný: suroviny se namočí ve vodě a pak pomelou, 
poté je filtrací pevná látka oddělena od mléka. Alternativně mohou být v závislosti na výchozích 
materiálech také rozemleté v suché formě a až později smíchány s vodou.2 V některých variantách 
není používán filtrační proces.

V závislosti na produktu a výrobci se přidávají další přísady, jako je olej, cukr, dochucovadla a 
stabilizátory. Poté následuje (podobně jako je tomu u kravského mléka) homogenizace a tepelné 
ošetření. Homogenizace mléka je mechanické ošetření, při kterém jsou tukové kuličky pod 
vysokým tlakem rozdrceny a rovnoměrně rozptýleny do zbytku mléka, což má za výsledek hladší 
nápoj. Pro zvýšení trvanlivosti a stability emulze rostlinného mléka se používají různé tepelné 
úpravy, jako je pasterizace (méně než 100 °C) nebo ošetření ultra vysokou teplotou (135–150 °C).3 
V závislosti na délce a teplotě zpracování může během těchto kroků výrobního procesu dojít ke 
ztrátám vitamínů, zatímco bílkoviny a sekundární rostlinné látky nejsou ovlivněny.2 Někteří výrobci 
navíc obohacují rostlinné mléko vápníkem, vitamínem B12, omega-3 mastnými kyselinami a/nebo 
jinými přidanými živinami.

*Ne všechny potraviny zde uvedené jsou technicky ořechy. Přesto jsou do kategorie ořechového mléka zařazeny, a to jak 
širokou veřejností, tak společnostmi a také mnoha publikacemi. Proto jsme se rozhodli udělat totéž.
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VÝROBNÍ PROCES ROSTLINNÉHO MLÉKA
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NUTRIČNÍ HODNOTY A ZDRAVOTNÍ FAKTA     
Každý druh rostlinného mléka má jedinečný nutriční profil, protože existuje široká odchylka v 
obsahu bílkovin, sacharidů a tuků, stejně jako v obsahu vitamínů, minerálů a vlákniny.

Ze zdravotního hlediska existuje mnoho důvodů, proč lidé dávají přednost rostlinnému mléku před 
kravským. Většina lidí, stejně jako ostatní savci, po skončení dětství postupně ztrácí střevní enzym 
laktázu a spolu s ní i schopnost trávit laktózu, což je hlavní forma cukru v mléce. Až 75 % světové 
populace trpí v dospělosti nesnášenlivostí laktózy.4 Dalším důvodem je alergie na kravské mléko 
(CMA). V celkovém rozsahu 1-3 % je CMA nejčastější formou potravinové alergie u kojenců a dětí, a 
je výsledkem imunologické reakce na určité bílkoviny v kravském mléce, zejména β-laktoglobulin a 
kasein, které mohou způsobit okamžitou reakci ve formě hypersenzitivity.5, 6, 7

Chemické kontaminanty v mléce a mléčných výrobcích, jako jsou antibiotika, hormony a pesticidy, 
také hrají roli při výběru spotřebitelů. Dojnice dostávají antibiotika, aby byla pod kontrolou mastitida, 
kvůli parazitům a dalším nemocem, navíc se podávají ke zvýšení produkce mléka. Tyto léky jsou 
zvířatům podávány různými způsoby, a to včetně injekcí a krmiv. Mohou vést ke kontaminaci mléka a 
zůstávat i v mléčných výrobcích.8

Fotografie © Adobe Stock9



10

= lidé s intolerancí laktózy

= lidé, kteří dovedou laktózu bez problémů tolerovat

(Silanikove, Leitner, Merin 2015)

75%

Kromě zdravotních problémů spojených s kravským mlékem může být důvodem pro zařazení 
rostlinného mléka i obohacení stravy a zlepšení rozmanitosti jídelníčku. Mnoho lidí v průmyslových 
zemích konzumuje nevyváženou stravu, spotřebovává více živočišných produktů, než doporučují 
národní a mezinárodní organizace pro zdraví a výživu. Používání rostlinného mléka k pití, vaření a 
pečení může pomoci tomuto problému čelit.

POČET LIDÍ S NESNÁŠENLIVOSTÍ LAKTÓZY 
VE SVĚTOVÉ DOSPĚLÉ POPULACI     
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SÓJOVÉ MLÉKO     
Sójové mléko, stále nejoblíbenější rostlinné mléko, patří do kategorie luštěninových mlék. Je to 
jediná mléčná alternativa, která přirozeně obsahuje stejné množství bílkovin jako kravské mléko, a 
to asi 3 g na 100 ml. Vzhledem k tomu, že mnozí výrobci obohacují sójové mléko vápníkem a dalšími 
vitamíny, jako jsou B12, B2, D a A, odborníci na výživu uvádějí, že tento nápoj může být použit jako 
nutričně přiměřená alternativa kravského mléka.2, 9 Toto také potvrzuje Ministerstvo zdravotnictví 
a sociálních služeb USA a Národní rada pro zdraví a lékařský výzkum v Austrálii.10, 11 Sójové mléko 
má navíc podobné vlastnosti jako kravské mléko, když se používá jako náhrada při vaření, pečení a 
šlehání mléka do kávy.

Sójové mléko také obsahuje složky, jako jsou isoflavony, které 
z něj dělají obzvláště prospěšnou součást stravy. Několik studií 
prokázalo, že konzumace sójových potravin může pomoci snížit 
riziko srdečních onemocnění, stejně jako některé formy rakoviny 
a osteoporózy.12

Sója má také zdravé složení mastných kyselin. Obsahuje nízké 
hladiny nasycených mastných kyselin a vysoké množství 
nenasycených mastných kyselin. Pokud by byly živočišné zdroje 
bílkovin, které jsou bohaté na nasycené mastné kyseliny a které 
jsou často konzumovány v západní stravě, nahrazeny sójovými 
potravinami, mohlo by to vést k pozitivní změně příjmu objemu 
mastných kyselin celé populace, potenciálně ke snížení hladiny 

cholesterolu LDL (lipoprotein o nízké hustotě) a ke snížení rizika ischemické choroby srdeční.13

Vzhledem k těmto přínosům pro zdraví se sójové mléko používá také jako funkční složka při výrobě 
zpracovaných potravin, jako je majonéza bez vajec.3 Vzhledem ke své rostoucí popularitě je nyní 
sójové mléko k dispozici také ve variantách, jako je vanilková, čokoládová a banánová příchuť, stejně 
jako ve verzi barista, která je obzvláště dobrá k napěnění. Jelikož však ochucené verze obvykle 
obsahují vysoké množství přidaného cukru, měly by být konzumovány s mírou.

Jedinou nevýhodou konzumace sójového mléka je prevalence alergií na sóju, proto je samozřejmě 
nevhodné pro lidi alergické na sójové bílkoviny.3 Další tvrzení o škodlivých účincích konzumace sóji 
na zdraví jsou často jednostranná a nereprezentativní a jsou často formulována tak, aby působila 
kontroverzi.

Například má sója údajně feminizační účinek na lidské tělo kvůli přítomnosti isoflavonů, jejichž 
struktura se podobá struktuře lidského hormonu estrogenu. Tento údajný účinek vyplývá ze dvou 
publikovaných případových studií, které se věnují účinkům sójových potravin u dvou jednotlivých 
mužů, kteří měli v důsledku nevyvážené stravy nadprůměrnou spotřebu isoflavonu (v dávce 
isoflavonů 360 mg/den) a tudíž zvýšenou hladinu estrogenu.14, 15 Tyto výsledky zdaleka nejsou 

Fotografie © Adobe Stock

„Sójové 
nápoje 
obohacené 
vápníkem, 
vitamínem A 

a vitamínem D jsou zahrnuty 
do skupiny mléčných výrobků, 
protože jsou mléku podobné 
složením živin a použitím.“
Ministerstvo zdravotnictví a 
sociálních služeb USA, 2015 10
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MANDLOVÉ MLÉKO     
Mandlové mléko se v posledních letech stává stále populárnější alternativou mléka, ale není tak 
nové, jak si možná myslíte. Ve středověku se mandle již v Evropě používaly k výrobě mléčných 
náhražek, protože mohly být déle skladovány a zůstávaly bohaté na živiny.18 Mandle obsahují vysoké 
množství vlákniny, vápníku, hořčíku, riboflavinu a nenasycených mastných kyselin a často se 
objevují v nutričních doporučeních a pokynech.19, 20 Zejména vitamín E (alfa-tokoferol) byl v mandlích 
nalezen v pozoruhodných množstvích. Bylo také prokázáno, že hraje ústřední úlohu při ochraně před 
oxidačním stresem.21

Ačkoliv mandle obsahují vysoké množství bílkovin (kolem 20 %), nevýhodou průmyslově 
vyráběného mandlového mléka je, že obsah bílkovin je spolu s dužinou odfiltrován a ve výsledku je 
v mléce zachováno pouze asi 0,5 % bílkovin. Protože je mandlové mléko tak silně ředěno vodou, má 
ve srovnání s nezpracovanými mandlemi relativně málo kalorií, ale také mnohem nižší obsah živin.9, 19

Výzkum ukazuje, že mandlové mléko může být obzvláště dobrým řešením pro děti trpící 
alergiemi nebo nesnášenlivostí živočišného mléka.22, 23 Například studie 52 kojenců s alergií nebo 
nesnášenlivostí kravského mléka (nebo obojím) ukázala, že počáteční kojenecká výživa na bázi 
mandlového mléka je tolerována lépe než běžně používaná výživa založená na hydrolyzovaných 
bílkovinách kravského mléka nebo sóji, zatímco míra růstu byla stejná pro všechny kontrolní 
skupiny.23 Dále také The Academy of Nutrition and Dietetics doporučuje obohacené mandlové 
mléko jako dobrou alternativu pro děti, které nemohou nebo nechtějí pít kravské mléko. Vzhledem k 
tomu, že se výrobky u jednotlivých výrobců liší, spotřebitelé by měli porovnávat informace o výživě 
na obalu, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována vápníku, bílkovinám a vitamínu D.24

reprezentativní. Naproti tomu byly provedeny četné klinické studie, ve kterých muži konzumovali 
isoflavony až do 150 mg/den bez jakéhokoli vlivu na hladinu estrogenu.16 Kromě toho vedly výsledky 
široce uznávané studie Adventist Health Study (se vzorkem více než 12 000 mužů) k závěru, že 
pravidelná konzumace sójového mléka může snížit riziko rakoviny prostaty.17

Důkazy tedy naznačují, že sójové potraviny mohou být bezpečně konzumovány všemi jedinci kromě 
těch, kteří mají alergii na sójové bílkoviny. Tyto potíže jsou ale poměrně vzácné ve srovnání s počtem 
jedinců alergických nebo intolerantních k jiným běžně konzumovaným potravinám, jako je kravské 
mléko.13 Sója navíc nabízí výše uvedené zdravotní přínosy.
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OVESNÉ MLÉKO     
Ovesné mléko, které patří do skupiny mléka na bázi obilovin, je další populární alternativou k 
živočišnému mléku. Díky vysokému obsahu vlákniny, fytochemikálií a antioxidantů je oves obzvláště 
zdravou potravinou. Studie ukazují, že pravidelná konzumace ovsa může mít pozitivní vliv na 
gastrointestinální problémy, stejně tak je i antikarcinogenní. Kromě toho několik publikací potvrdilo 
redukční schopnost ovsa na hladinu cholesterolu.25

Rostoucí popularita ovsa spolu se zvýšeným povědomím veřejnosti o jeho přínosech pro zdraví 
vedla k obnovenému zájmu ze strany potravinářského průmyslu, který stále více používá oves jako 
složku v různých produktech, včetně chleba, snídaňových cereálií a samozřejmě ovesného mléka.25 
Ovesné mléko obsahuje více cukru než jiné rostlinné mléka (asi 4 %) a proto chutná mírně sladce. 
Nicméně, cukr je jeho přirozenou složkou, takže ovesné mléko obvykle neobsahuje žádný přidaný 
nebo zpracovaný cukr. Jeho obsah bílkovin a tuků je na druhé straně poměrně nízký (viz tabulka 
Výživové profily různých druhů mléka). 

Několik studií hodnotilo vliv ovesného mléka na zdraví. Jedna taková studie, náhodná kontrolní 
studie s dvojitým slepým pokusem, analyzovala, jak konzumace ovesného mléka ovlivnila hladinu 
cholesterolu u mužů s hypercholesterolemií, což je onemocnění charakterizované velmi vysokou 
hladinou cholesterolu v krvi. 66 zúčastněných mužů bylo náhodně zařazeno do dvou skupin, které 
spotřebovávaly buď 0,75 litru ovesného mléka za den nebo 0,75 litru kontrolního nápoje (rýžového 
mléka) po dobu pěti týdnů. Po pětitýdenní přestávce si obě skupiny vyměnily nápojové rozvrhy. 
Výsledky ukazují, že ve srovnání s kontrolním nápojem vedl příjem ovesného mléka k výrazně 
nižší celkové hladině cholesterolu v séru a LDL cholesterolu.26 Další studie ukázala, že nahrazení 
nízkotučného kravského mléka ovesným mlékem může snížit hladinu cholesterolu v plazmě a LDL u 
zdravých lidí po čtyřech týdnech konzumace.27

Autor Brent Hofacker, stock.adobe.com
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KOKOSOVÉ MLÉKO     
Kokosové mléko je důležitým prvkem asijské kuchyně. Existuje obrovský rozdíl mezi kokosovým 
mlékem v konzervě a kokosovým mlékem v kartonu. Zatímco kokosové mléko v konzervě má vysoký 
obsah tuku a používá se do kari, ragú a dalších pokrmů, kokosové mléko v kartonu, označované také 
jako kokosový drink nebo nápoj, je více zředěno vodou a někdy také obohaceno o vitamíny. Tento 
typ kokosového mléka se používá jako náhražka mléka do kávy, mléčných koktejlů a do cereálií. 
Protože je nápoj z kokosového mléka méně koncentrovaný než konzervovaná verze, obsahuje nejen 
méně tuku a méně kalorií, ale má také relativně nízký obsah bílkovin. 

Různé studie hodnotily kokosové mléko a dopad jeho konzumace na zdraví. Říká se, že posiluje 
imunitní systém a má antikarcinogenní a antibakteriální účinek.3 Bylo prokázáno, že zvyšuje 
hladinu HDL (lipoprotein s vysokou hustotou), což pomáhá snižovat škodlivé hladiny LDL, to 
zase snižuje riziko ischemické choroby srdeční. Tvrdí se, že je to v důsledku kyseliny laurové 
obsažené v kokosovém tuku.28, 29 Na druhou stranu, existují i publikace, které poukazují na to, že 
kokosový olej zvyšuje hladinu LDL. Nicméně, podle současných znalostí, kokosové mléko může 
být zdravým doplňkem stravy, jen by nemělo být jedinou používanou alternativou mléka vzhledem 
k obsahu nasycených mastných kyselin. Obecně platí, že těch bychom měli konzumovat méně než 
nenasycených mastných kyselin. Vyvážený a pestrý výběr jídel je tou nejzdravější volbou vůbec.

Fotografie © Adobe Stock
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RÝŽOVÉ MLÉKO     
Z hlediska výživy rýžové mléko, které je obilným mlékem, nenabízí žádné výhody oproti jiným 
rostlinným mlékům, s výjimkou skutečnosti, že se z dostupných mlék jedná o nejvíce hypoalergenní 
mléko, a proto je zvláště vhodné pro osoby s alergiemi a intolerancí. Rýžové mléko má poměrně 
vysoký obsah sacharidů, ale pokud není obohaceno, má také nízký obsah tuku, bílkovin a dalších 
živin. Během zpracování jsou sacharidy rozštěpeny na cukry, což dává rýži typickou sladkou chuť 
bez přidání cukru.30

Rýžové mléko může být nejlepší alternativou pro alergiky, ale pokud jde o výživu dětí, musí být také 
zohledněn obsah arzenu v rýži. Arzen je pro člověka toxický metaloid, je přirozenou složku životního 
prostředí. Vyskytuje se v půdě, vodě, vzduchu, a tedy i v potravinách. Ve srovnání s jinými obilninami 
má rýže tendenci natáhnout z prostředí více arzenu (v organické i anorganické formě). Rýže a rýžové 
mléko však mohou být stále součástí zdravé vyvážené stravy. Existují maximální zákonné limity pro 
množství anorganického arzenu povoleného v rýži a rýžových výrobcích, přičemž ještě přísnější 
limity se vztahují na potraviny určené pro malé děti. Například The United Kingdom Food Standards 
Agency zkoumala obsah arzenu v 60 vzorcích rýžových nápojů a ve všech vzorcích zjistila nízké 
úrovně koncentrace. Agentura proto doporučuje nekrmit kojence a malé děti rýžovým mlékem, ale 
pro všechny ostatní spotřebitele je konzumace rýžového mléka bezpečná.31

Autor Pierre Bamin, Unsplash
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OSTATNÍ ROSTLINNÁ MLÉKA     
Ostatní rostlinná mléka, například z lupiny, kešu oříšků, quinoy, lnu, konopí, ořechů, lískových 
oříšků atd., jsou komerčně dostupná v některých zemích, ale vědecká literatura o nich je ojedinělá. 
Na základě specifikace výrobce pouze mléko vyrobené ze sladké lupiny obsahuje více kalorií než 
kravské mléko, konkrétně 78 kcal/100 ml (ve srovnání s 67 kcal/100 ml 32), zatímco většina alternativ 
má méně kalorií než kravské mléko (přičemž kešu, kokos a mandlové mléko jsou nejméně kalorické). 
Kromě toho je obsah tuku v kravském mléce32 poměrně vysoký ve srovnání s většinou rostlinných 
mlék. Obvykle mají vyšší obsah tuku pouze mléka, která jsou vyrobena z vlašských ořechů a lupiny.  
Důležitý je však nejen obsah tuku, ale také složení mastných kyselin. Zatímco kravské, lupinové a 
kokosové mléko obsahuje více nasycených mastných kyselin, většina rostlinných mlék je bohatá na 
nenasycené mastné kyseliny, které jsou lepší. Zejména mléko z vlašských ořechů obsahuje vysoké 
množství mono a polynenasycených mastných kyselin. Stejně jako mléko konopné, hráškové a 
lněné, je dobrým zdrojem omega-3 mastných kyselin. Množství sacharidů se liší v závislosti na 
základní surovině (rovněž na přidaných složkách). Obecně platí, že nápoje vyrobené z obilovin a 
pseudoobovin, jako je oves, špalda, rýže, pohanka a proso, přirozeně obsahují cukr, a proto mají 
více sacharidů než například ořechové, konopné nebo sójové mléko. Za účelem zlepšení chuti 
výrobci přidávají do některých produktů cukr nebo sladidla, čímž zvyšují obsah cukru a sacharidů. 
Neslazené konopné, kešu a další ořechové mléka obsahují cukru málo nebo žádný.

Studie obecně dospěly k závěru, že sójové mléko je nejvhodnější náhradou kravského mléka, pokud 
jde o obsah bílkovin, ale podle výrobců může být dobrým zdrojem bílkovin také hrachové mléko, 
které má obsah bílkovin 3,33 g/100 ml (viz tabulka). Naproti tomu nápoje vyrobené ze špaldy nebo 
konopí mají nízký obsah bílkovin.

Co se zdraví týče, všechna rostlinná mléka ve smyslu nutriční hodnoty korelují s jejich hlavními 
složkami. Nicméně, většina živin přítomných v rostlinné hmotě se z důvodu ředění vodou v mléčné 
formě nachází pouze ve velmi nízkých koncentracích. 

Pokud jde o obsah minerálů a vitamínů, existují podstatné rozdíly mezi různými značkami. Většina 
výrobců své výrobky obohacuje, aby je prodala jako vhodnou alternativu kravského mléka. Minerál, 
který se nejčastěji přidává, je vápník ve formě trifosforečnanu vápenatého nebo řasy Lithothamnium 
calcareum. Kravské mléko obsahuje asi 125 mg vápníku na 100 ml, a proto většina výrobců 
rostlinného mléka obohacuje své výrobky zhruba stejným množstvím (obvykle 120 mg/100 ml). Jiné 
látky, které jsou v kravském mléce přítomny, a tedy jsou často také přidávány do rostlinného mléka v 
podobném množství, zahrnují vitamíny A, B2, B12, D a E.

Fotografie © Adobe Stock



NUTRITION PROFILES FOR DIFFERENT TYPES OF MILK

Cow’s milk Soya Milk Almond MIlk Rice Milk Oat Milk Coconut Milk Hemp Milk Cashew Milk Yellow Pea Milk Flax Milk Walnut Milk Lupine Milk

Energy [kJ / kcal] 280.3 / 67 177 / 42 100 / 24 209 / 50 193 / 46 106 / 27 108 / 26 43.6 / 10.42 174.3 / 41.67 87.15 / 20.83 226.6 / 54.17 327 / 78

Fat [g] 3,75 1,9 1,1 1,04 1,5 106 / 27 2,7 0,83 1,87 1,04 4,58 4,2

of which saturated fat [g] 1,25 0,3 < 0.1 0 0,2 1,9 0,3 0 0,21 0 0,417 3,8

of which monounsaturated fat [g] n. s. 0,4 n. s. 0,625 n. s. 0,1 0,3 0,42 1,25 0 2,5 n. s.

of which polyunsaturated fat [g] n. s. 1,2 n. s. 0,21 n. s. 0 2,1 0 0,42 0,625 1,67 n. s.

Cholesterol [g] 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carbohydrates [g] 4,58 2,7 2,9 9,58 6,7 1,9 0,1 0,42 2,5 2,92 2,08 7,3

of which sugar [g] 4,58 2,5 2,8 4,167 4,1 1,6 0 0 2,5 2,92 1,67 2,1

Fiber [g] 0 0,6 n. s. 0 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0,1

Protein [g] 3,33 3,3 0,5 0,42 1 0,2 0 < 1 3,33 0 1,25 2,3

Sodium [mg] 50 32 52 42 40 40 n. s. 66,67 54,17 43,75 41,67 20

Calcium [mg] 125 120 120 100 120 120 n. s. 150 150 100 10 n. s.

Vitamin A [µg] 37,5 n. s. n. s. 33,3 n. s. n. s. n. s. 33,3 33,3 33,3 n. s. n. s.

Vitamin B2 (Riboflavin) [mg] 0,18 0,21 n. s. n. s. 0,21 n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.

Vitamin B12 [µg] n. s. 0,38 0,38 0,26 0,38 0,38 n. s. n. s. n. s. 0,26 n. s. n. s.

Vitamin D [µg] n. s. 0,75 0,75 0,52 1,5 0,75 n. s. 0,521 0,625 0,52 0 n. s.

(1) Nutritional values according to manufacturer’s information or USDA Branded Food Products Database. The following brands were used Alpro Soya Original, Blue Diamond Original Almond Breeze,  
Rice Dream Original Rice Drink, Oatly Oat Drink, Koko Dairy Free Original + Calcium, Good Hemp Creamy Seed Milk, Silk Unsweetened Cashewmilk, Ripple Original Nutritious Pea Milk,  
Good Karma Original Flax Milk, Elmhurst Milked Walnuts and Made with Luve Lupinen Drink Natur 

(2) If only percentages were mentioned, we used the reference intake for food labels FIC ANNEX XIII

(3) n.s. = not specified

Please note that all types of plant milk presented here are – just like cow’s milk is – unsuitable as milk substitutes for infants. Milk meals in the first year of life should always consist of breast milk or special infant 
formula. However, plant-based infant formula is also suitable for the healthy development of children.33 

VÝŽIVOVÉ PROFILY RŮZNÝCH DRUHŮ  
MLÉKA (na 100 ml produktu)     

(1) Nutriční hodnoty podle informací výrobce nebo z databáze Branded Food Products Database 
společnosti USDA. Byly použity tyto značky: Alpro Soya Original, Blue Diamond Original Almond Breeze, 
Rice Dream Original Rice Drink, Oatly Oat Drink, Koko Dairy Free Original + Calcium, Good Hemp 
Creamy Seed Milk, Silk Unsweetened Cashewmilk, Ripple Original Nutritious Pea Milk, Good Karma 
Original Flax Milk, Elmhurst Milked Walnuts, a Made with Luve Lupinen Drink Natur

(2) Pokud byla zmíněna pouze procenta, použili jsme referenční příjem pro etikety na potraviny FIC 
ANNEX XIII

(3) ns = nespecifikováno

Kravské mléko Sójové 
mléko

Mandlové 
mléko

Rýžové 
mléko

Ovesné 
mléko

Energetická hodnota [kJ/kcal] 280.3/67 177/42 100/24 209/50 193/46

Tuky [g]  3.75 1.9 1.1 1.04 1.5

z toho nasycené tuky [g] 1.25 0.3 < 0.1 0 0.2

z toho mononenasycené tuky [g] ns 0.4 ns 0.62 ns 

z toho polynenasycené tuky [g] ns 1.2 ns 0.21 ns 

Cholesterol [g] 15 0 0 0 0

Sacharidy [g] 4.58 2.7 2.9 9.58 6.7

z toho cukry [g] 4.58 2.5 2.8 4.17 4.1

Vláknina [g] 0 0.6 ns 0 0.8

Bílkoviny [g] 3.33 3.3 0.5 0.42 1

Sodík [mg] 50 32 52 42 40

Vápník [mg]  125 120 120 100 120

Vitamín A [µg] 37.5 ns ns 33.3 ns 

Vitamín B2 (riboflavin) [mg] 0.18 0.21 ns ns 0.21

Vitamín B12 [µg] ns 0.38 0.38 0.26 0.38

Vitamín D [µg] ns 0.75 0.75 0.52 1.5

17 Autor Bernard Hermant, Unsplash



Cow’s milk Soya Milk Almond MIlk Rice Milk Oat Milk Coconut Milk Hemp Milk Cashew Milk Yellow Pea Milk Flax Milk Walnut Milk Lupine Milk

Energy [kJ / kcal] 280.3 / 67 177 / 42 100 / 24 209 / 50 193 / 46 106 / 27 108 / 26 43.6 / 10.42 174.3 / 41.67 87.15 / 20.83 226.6 / 54.17 327 / 78

Fat [g] 3,75 1,9 1,1 1,04 1,5 106 / 27 2,7 0,83 1,87 1,04 4,58 4,2

of which saturated fat [g] 1,25 0,3 < 0.1 0 0,2 1,9 0,3 0 0,21 0 0,417 3,8

of which monounsaturated fat [g] n. s. 0,4 n. s. 0,625 n. s. 0,1 0,3 0,42 1,25 0 2,5 n. s.

of which polyunsaturated fat [g] n. s. 1,2 n. s. 0,21 n. s. 0 2,1 0 0,42 0,625 1,67 n. s.

Cholesterol [g] 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carbohydrates [g] 4,58 2,7 2,9 9,58 6,7 1,9 0,1 0,42 2,5 2,92 2,08 7,3

of which sugar [g] 4,58 2,5 2,8 4,167 4,1 1,6 0 0 2,5 2,92 1,67 2,1

Fiber [g] 0 0,6 n. s. 0 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0,1

Protein [g] 3,33 3,3 0,5 0,42 1 0,2 0 < 1 3,33 0 1,25 2,3

Sodium [mg] 50 32 52 42 40 40 n. s. 66,67 54,17 43,75 41,67 20

Calcium [mg] 125 120 120 100 120 120 n. s. 150 150 100 10 n. s.

Vitamin A [µg] 37,5 n. s. n. s. 33,3 n. s. n. s. n. s. 33,3 33,3 33,3 n. s. n. s.

Vitamin B2 (Riboflavin) [mg] 0,18 0,21 n. s. n. s. 0,21 n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.

Vitamin B12 [µg] n. s. 0,38 0,38 0,26 0,38 0,38 n. s. n. s. n. s. 0,26 n. s. n. s.

Vitamin D [µg] n. s. 0,75 0,75 0,52 1,5 0,75 n. s. 0,521 0,625 0,52 0 n. s.

(1) Nutritional values according to manufacturer’s information or USDA Branded Food Products Database. The following brands were used Alpro Soya Original, Blue Diamond Original Almond Breeze,  
Rice Dream Original Rice Drink, Oatly Oat Drink, Koko Dairy Free Original + Calcium, Good Hemp Creamy Seed Milk, Silk Unsweetened Cashewmilk, Ripple Original Nutritious Pea Milk,  
Good Karma Original Flax Milk, Elmhurst Milked Walnuts and Made with Luve Lupinen Drink Natur 

(2) If only percentages were mentioned, we used the reference intake for food labels FIC ANNEX XIII

(3) n.s. = not specified

Please note that all types of plant milk presented here are – just like cow’s milk is – unsuitable as milk substitutes for infants. Milk meals in the first year of life should always consist of breast milk or special infant 
formula. However, plant-based infant formula is also suitable for the healthy development of children.33 

Kokosové 
mléko

Konopné 
mléko Kešu mléko Mléko ze 

žlutého hrachu
Lněné 
mléko

Mléko z 
vlašských 

ořechů

Lupinové 
mléko

106/27 108/26 43.6/10.42 174.3/41.67 87.15/20.83 226.6/54.17 327/78

2.0 2.7 0.83 1.87 1.04 4.58 4.2

1.9 0.3 0 0.21 0 0.42 3.8

0.1 0.3 0.42 1.25 0 2.5 ns

0 2.1 0 0.42 0.62 1.67 ns

0 0 0 0 0 0 0

1.9 0.1 0.42 2.5 2.92 2.08 7.3

1.6 0 0 2.5 2.92 1.67 2.1

0.1 0 0 0 0 0 0.1

0.2 0 < 1 3.33 0 1.25 2.3

40 ns 66.67 54.17 43.75 41.67 20

120 ns 150 150 100 10 ns

ns ns 33.3 33.3 33.3 ns ns

ns ns ns ns ns ns ns

0.38 ns ns ns 0.26 ns ns

0.75 ns 0.52 0.62 0.52 0 ns

Vezměte prosím na vědomí, že stejně jako u kravského mléka jsou všechna zde 
prezentovaná rostlinná mléka nevhodná jako náhražky mléka pro kojence. Mléčné 
pokrmy v prvním roce života by měly vždy obsahovat mateřské mléko nebo 
speciální počáteční kojeneckou výživu. Nicméně, počáteční kojenecká výživa na 
rostlinné bázi je také vhodná pro zdravý vývoj dětí.33
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EKOLOGICKÉ SROVNÁNÍ S KRAVSKÝM MLÉKEM     
Udržitelnost se stala ústředním tématem 
v potravinářském odvětví, nejen kvůli 
cílům udržitelného rozvoje OSN, ale také 
proto, že stále více spotřebitelů chce jíst 
udržitelnějším způsobem a klade zásadní 
otázky ohledně výroby potravin.

Organizace spojených národů pro výživu 
a zemědělství (FAO) uvedla, že odvětví 
živočišné výroby významně přispívá ke 
klimatickým změnám. Toto odvětví je 
odpovědné za přibližně 16 % všech lidmi 
vyprodukovaných emisí skleníkových 
plynů (GHG), přičemž dobytek produkuje 
62 % emisí celé živočišné výroby, skot 
chovaný na maso a mléko vytváří zhruba 
stejné množství skleníkových plynů.34, 35 V 
celosvětovém měřítku má 20 největších 
společností produkujících maso a mléčné 
výrobky na svědomí dohromady více emisí 
skleníkových plynů než celé Německo, které 
drží prvenství v množství emisí skleníkových 
plynů ze všech zemí EU (důvodem je jeho 
hnědouhelný průmysl, jenž je pro klima 
výrazně škodlivý).36, 37

Živočišné zemědělství však není jen 
obrovským zdrojem emisí, ničí také přirozené 
obranné systémy planety Země. Velké 
plochy lesů, luk a mokřadů jsou vyhlazeny 
za účelem vytvoření pastvin nebo pěstování 
krmných plodin. Tyto lesy a jiné původní 

oblasti však působí jako důležitá úložiště uhlíku tím, že absorbují CO2 z atmosféry, čímž působí proti 
globálnímu oteplování.38, 39 Ochrana těchto oblastí je naléhavější než kdy jindy a proveditelná pouze 
tehdy, pokud se sníží poptávka po produktech živočišného původu.

Vzhledem k tomu, že živočišné produkty mají podstatně větší nároky na půdu než rostlinné 
potraviny, snížení spotřeby živočišných potravin by mohlo nejen zachránit lesy, ale také nakrmit větší 
počet lidí. Studie od Cassidy a kol. vypočítala, že pokud by se produkce živočišných potravin (zvířata 
krmená obilím) snížila o 50 %, díky této zemědělské půdě by se nakrmili další 2 miliardy lidí.40 
Další studie, kterou provedla Erb a kol., měla podobné výsledky a ukázala, že čistě rostlinná strava 
by teoreticky mohla nasytit zvýšenou globální populaci, která by měla žít na Zemi do roku 2050, 
samozřejmě bez nutnosti dalšího odlesňování k rozšíření zemědělské půdy.41

Dalším důležitým aspektem je používání vody. Voda je vzácným zdrojem, i dnes stále existuje 785 
milionů lidí, kteří nemají přístup k základní službě pitné vody.42 Množství vody, kterou pijeme nebo 
používáme na vaření, praní prádla nebo osobní hygienu, je jen malým přispěvatelem z hlediska naší 
celkové spotřeby. To potraviny, které jíme, určují, kolik vody použijeme: zemědělské odvětví využívá 
70 % celosvětově dostupné sladké vody43, zatímco výroba živočišných produktů spotřebuje téměř 
jednu třetinu této vody. Ve skutečnosti je vodní stopa jakéhokoli produktu živočišného původu větší 
než vodní stopa rostlinných produktů se stejnou výživovou hodnotou.44

Chov hospodářských zvířat situaci zhoršuje nejen proto, že spotřebovává velké množství vody, ale 
také proto, že je hnacím faktorem znečišťování sladkovodních zdrojů. Odpad z odvětví živočišné 
výroby, včetně hnoje a veterinárních léčiv, jako jsou antibiotika, vakcíny a růstové stimulátory 

Fotografie © Adobe Stock
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(hormony), se dostávají do ekosystémů a zdrojů 
pitné vody, zatímco zoonotické patogeny na bázi 
vody se také stávají rostoucí hrozbou pro veřejné 
zdraví. FAO jako takové označuje odvětví živočišné 
výroby za „jednoho ze tří největších přispěvatelů 
k nejzávažnějším problémům životního prostředí, 
včetně degradace kvality vody, v každém měřítku od 
místního po globální”.45

Velmi účinným způsobem, jak tyto problémy 
životního prostředí související s potravinami omezit, 
je snížit produkci a spotřebu živočišných produktů, 
zejména masa a mléka. To potvrzuje i rozsáhlá 
analýza výroby potravin, která vyhodnotila údaje 
od 38 700 společností a 1 600 zpracovatelských, 
obalových a maloobchodních společností ve 119 

zemích. Zatímco na straně producentů by přechod z konvenčního zemědělství na biozemědělství 
nebo na udržitelné zemědělství měl pozitivní účinky, autoři studie považují spotřebitele za hlavní 
hnací sílu změny. „Dnes a pravděpodobně i do budoucna může změna stravy přinést přínosy pro 
životní prostředí v rozsahu, kterého výrobci dosáhnout nemohou“, poznamenávají Poore a Nemecek 
v analýze produkce potravin, kterou provedli.46 Dospěli k závěru, že přechod na více rostlinnou 
stravu by mohl snížit spotřebu půdy až o 76 % a emise skleníkových plynů z potravinářského odvětví 
snížit až o 50 %. Pokud spotřebitelé omezí spotřebu jakéhokoliv živočišného produktu na polovinu a 
nahradí jej rostlinnými ekvivalenty, mohlo by se každoročně ušetřit 10,4 miliard tun ekvivalentu CO2 
(CO2eq).46

To nás přivádí k otázce, jak moc je k životnímu prostředí šetrné rostlinné mléko. Na základě své 
analýzy provedli Poore a Nemecek další výpočet, který porovnává dopad různých druhů mléka 
na životní prostředí. Seřadili kravské mléko a čtyři různé druhy rostlinného mléka podle emisí 
skleníkových plynů a využívání půdy a vody. Ukazuje se, že kravské mléko má největší dopad na 
životní prostředí ve všech oblastech a vyžaduje 9 m2 půdy a 628 litrů vody na každý vyrobený litr. 
Kravské mléko navíc vede k emisím 3,2 kg CO2eq na litr.

Fotografie © Adobe Stock

„Živočišná výroba 
představuje 70 procent 
veškeré zemědělské 
půdy a 30 procent 
povrchu půdy celé 

planety. Odvětví živočišné výroby je 
jedním ze tří největších přispěvatelů k 
nejzávažnějším ekologickým problémům, 
včetně degradace kvality vody, v každém 
měřítku od místního po globální.“ 
Organizace spojených národů pro výživu 
a zemědělství, 201745
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GLOBÁLNÍ DOPAD RŮZNÝCH DRUHŮ MLÉKA 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (na litr produktu)

GLOBÁLNÍ DOPAD RŮZNÝCH DRUHŮ MLÉKA NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NA LITR PRODUKTU)     

Ačkoliv jsou všechna rostlinná mléka šetrnější k životnímu prostředí než kravské mléko, podstatně 
se liší v emisích skleníkových plynů a v dopadu na půdu a vodu. Zatímco všechny druhy rostlinného 
mléka mají podobně nízkou spotřebu půdy, mandlové mléko s dosaženým výsledkem 0,7 kg CO2eq 
na litr má nejnižší emise skleníkových plynů, následované ovesným mlékem s 0,9 kg CO2eq a 
sójovým mlékem s 1 kg CO2eq. 

Na druhou stranu, pokud jde o nároky na vodu, mandlové mléko má největší dopad, přičemž na 
výrobu každého litru výrobku se používá 371 litrů vody. Naproti tomu sójové a ovesné mléko vyžadují 
nejméně vody při 28 a 48 litrech vody na litr výrobku v daném pořadí.46, 47
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MNOŽSTVÍ VODY, KTERÉ JE POTŘEBA NA VÝROBU JEDINÉHO LITRU MLÉKA

kravské mléko

1 láhev vody 
odpovídá 2,2 litrům

(Poore, Nemecek 2018)

mandlové mléko

rýžové mléko

ovesné mléko

sójové mléko

628 L

371 L

270 L

48 L

28 L

MNOŽSTVÍ VODY, KTERÉ JE POTŘEBA NA VÝROBU 
JEDINÉHO LITRU MLÉKA     
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Zpráva Swedish University of Agricultural Sciences a The Food Climate Research Network potvrdila, 
že kravské mléko má vyšší dopad (pokud jde o využívání vody, ekotoxicitu, stopu dusíku, eutrofizaci, 
acidifikační potenciál a negativní dopady na biodiverzitu) než většina rostlinných mlék.48 

V současné době existují čtyři různé přístupy k posuzování dopadu potravinářských výrobků na 
životní prostředí:

 ● podle hmotnosti [kg výrobku]; 
 ● podle koncentrace živin [např. bílkoviny na kg výrobku]; 
 ● v kontextu stravování; 
 ● z pohledu výrobního systému48.

Hodnocení podle hmotnosti výrobku je nejčastěji používaným přístupem (přístup 1). Vypočítává, 
kolik půdy a vody je zapotřebí k výrobě jednoho litru kravského nebo rostlinného mléka a kolik CO2 
je emitováno. To vede například k závěru, že jeden litr kravského mléka vypouští dvakrát až třikrát 
více skleníkových plynů [CO2eq] než jeho rostlinné alternativy.48

Dalším přístupem, který se používá mnohem méně často, je jejich srovnání na základě výživy 
(přístup 2). 

Jedna živina, kterou lze posuzovat, je bílkovina. Vzhledem k tomu, že kravské mléko má obecně vyšší 
obsah bílkovin než rostlinné mléko, se zdá, že dopad mléka na životní prostředí bude z hlediska 
bílkovin nižší, protože k získání stejného množství bílkovin může být zapotřebí více rostlinného 
mléka. Existuje však několik důvodů k otázce, zda tento přístup skutečně dává smysl. Například v 
zemích s vysokými příjmy není kravské mléko s vysokým obsahem kalorií a nasycených mastných 
kyselin nutné k tomu, aby zajišťovalo základní potřeby. Místo toho všechny národní stravovací 
pokyny ve vyspělých zemích uvádí, že by lidé měli konzumovat méně kalorií, méně živočišných 
bílkovin a méně nasycených mastných kyselin. Kravské mléko se konzumuje pro potěšení, což činí 
hmotnostní srovnávání přesnější, protože nejvyšší spotřebu kravského mléka nalézáme právě v 
zemích s vysokými příjmy.48

S cílem vzít v úvahu různé živiny, Smedman a kol. (2010) vytvořili skóre koncentrace živin 
vůči dopadu na klima (NDCI) a vypočítali množství každé živiny v nápojích, které porovnávali. 
Zvažovali všechny živiny obsažené v severských výživových doporučeních (NNR) a v databázi 
potravin švédského úřadu The Swedish National Food Administration*. Skóre NDCI je dosaženo 
vydělením koncentrace živin výrobku jeho dopadem na klima (g CO2eq na 100 g výrobku). 
Samotná koncentrace živin se vypočítá vynásobením procentního podílu doporučení NNR každé 
živiny přítomné ve výrobku procentem živin, které dosahuje více než 5 % tohoto doporučení a 
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shrnutím hodnot. Bylo zjištěno, že na základě skóre NDCI je kravské mléko šetrnější ke klimatu než 
neobohacené ovesné a sójové mléko.48, 49

Společnost Scarborough a Rayner (2010) tuto studii kritizovala kvůli obavám, že je index NDCI 
chybný, protože používá libovolnou volbu prahu (více než 5 % hodnoty uvedené v severských 
výživových doporučeních) a že jiná prahová hodnota by mohla zvýhodnit sójové nápoje nebo 
dokonce pomerančový džus.50 Smedman et al. v článku svoji volbu prahu nevysvětlují. Dalším 
důvodem, proč zpozornět, je skutečnost, že tři z pěti vědců byli zaměstnáni Švédskou mlékárenskou 
asociací, když studii prováděli.49 

Tyto příklady ukazují, že výpočet hodnot dopadu na klima v nutričním kontextu je složitý a že 
je třeba zvážit různé otázky. Měly by být všechny živiny považovány za stejné? Mohou vést k 
obavám v určitém stravovacím kontextu? Jsou živiny přítomny nad doporučené množství? Jak jsou 
agregovány? Zvolená metodika může výrazně ovlivnit výsledky a studie využívající konkrétní přístup 
by se měly snažit objasnit, jak by jejich metodická rozhodnutí mohla ovlivnit výsledky.48

Konečný výsledek určuje celkový dopad všech potravin, které člověk konzumuje. Přístup založený na 
stravovacích souvislostech (přístup 3) jako takový analyzuje účinky, které má celková změna stravy 
(namísto jednotlivých produktů) na zdraví a životní prostředí. Výsledky obecně ukazují, že veganská 
strava má podstatně nižší dopad na klima a půdu.51 Pouze jedna studie nezjistila žádné výrazné 
snížení emisí skleníkových plynů a využívání půdy při nahrazování mléčných výrobků.48

Perspektiva výrobního systému (přístup 4) simuluje, jak by se emise zemědělského podniku 
změnily, kdyby byly dojnice nahrazeny jinými zvířaty nebo obilovinami, například pokud by se místo 
kravského mléka vyrábělo ovesné mléko. Výsledky studie výrobního systému od Roos a kol. (2016) 
ukazují, že každý scénář zahrnující ovesné mléko by snížil emise skleníkových plynů ve švédském 
zemědělském podniku (o 16-41 %) v důsledku snížených emisí metanu z přežvýkavců, i kdyby bylo 
v zemědělském podniku vyprodukováno stejné množství hovězího masa (16–24 %). Odstranění 
všech zvířat z farmy by snížilo přímé emise o 61 %. Uvolněná půda by ve všech scénářích s ovesným 
mlékem mohla být použita k výrobě bioplynu, který by mohl nahradit motorovou naftu, což by mělo 
ještě pozitivnější dopad na klima.52, 48

*(Bílkoviny, sacharidy, tuky, ekvivalenty retinolu, vitamín D, vitamín E, vitamín B1, riboflavin, kyselina askorbová, 
ekvivalenty niacinu, vitamín B6, vitamín B12, kyselina listová, fosfor, železo, draslík, vápník, hořčík, selen, zinek, jód)

Autor Jorge Illich-Gejo, Unsplash
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POHLED DO BUDOUCNOSTI: KULTIVOVANÉ  
MLÉČNÉ BÍLKOVINY     
Pomocí přístupu, který je podobný produkci kultivovaného masa, pracuje v současné době řada 
vědců na výrobě laboratorních verzí bílkovin, které se nacházejí v kravském mléce ( jako je kasein 
a syrovátka), avšak bez potřeby krav nebo jiných zvířat. Za účelem výroby těchto mléčných 
bílkovin bez zapojení zvířat se modifikuje genetický kód konkrétních mikroorganismů například z 
pekařského droždí, což umožňuje fermentačním procesem produkovat mléčné bílkoviny, které jsou 
zcela totožné s bílkovinami získanými ze zvířat. Výrobní proces je podobný procesu výroby vanilinu, 
potravinářského aditiva, jež se často používá ve zmrzlině a pečivu, nebo i k výrobě inzulínu, jež 
používají lidé s diabetem ke kontrole hladiny cukru v krvi.53, 54 Výchozí látkou je rostlinný materiál, 
který poskytuje kvasinkovým buňkám potřebné živiny, jako je cukr, tuky a některé aminokyseliny.55 
Během fermentačního procesu buňky produkují kasein a syrovátku, které mají dále různé využití. 

DNA DROŽDÍ FERMENTACE BÍLKOVINY

VÝROBNÍ PROCES KULTIVOVANÉHO MLÉKA

Existuje mnoho skupin výzkumníků a startupů, kteří se pokoušejí tyto proteiny různými způsoby 
používat. Společnost Perfect Day, založená v roce 2014 v San Franciscu Ryanem Padyou a 
Perumalem Gándhím, spolupracuje s potravinářskými společnostmi na vývoji mléčných výrobků bez 
zvířat, které jsou udržitelnější, humánnější a mají jisté přínosy pro zdraví.56, 57

Real Vegan Cheese je tým bio-hackerů a občanských 
vědců, kteří patří ke dvěma laboratořím otevřené komunity 
v San Franciscu. Projekt se zúčastnil soutěže International 
Genetically Engineered Machine (iGEM) 2014 a získal zlatou 
medaili a nejprestižnější trofej. Projekt zahrnuje příspěvky 
od studentů a vědců z více než 30 zemí. Cílem projektu 
Real Vegan Cheese je vytvořit alternativní metodu výroby 
chutného, výživného sýra, který neobsahuje žádné geneticky 
modifikované organismy (GMO) a je environmentálně 
udržitelný. Aby byly informace zpřístupněny co největšímu 
počtu lidí, vždy zveřejňují všechny své informace a 
výsledky.59

„Hledání 
alternativ k 
živočišným 
bílkovinám, 
které mají nižší 

emise skleníkových plynů, je 
pro spotřebitele i pro planetu 
oboustranně výhodné.“ 
James Lomax, vedoucí řízení 
programu UN Environment’s 
Food Systems and Agriculture 
Programme, 201958
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Třetí organizace jménem New Culture60, 61 vyvíjí mozzarellu za použití laboratorně kultivovaných 
mléčných bílkovin v kombinaci s rostlinnými lipidy a cukry. Projekt je stále v počáteční fázi, 
společnost je ale součástí osmého náboru do společnosti IndieBio, která investuje do inovativních 
technologií prospěšných lidskému a planetárnímu zdraví.62 Podobný projekt plánuje společnost 
Legendairy Foods. Tento startup z Berlína se stal součástí inkubátoru ProVeg a byl založen v 
lednu 2019 Raffaelem Wohlgensingerem a Brittou Winterbergovou. Jejich první prototyp, také sýr 
mozzarella, má být dokončen v roce 2020. Další kultivované mléčné výrobky by měly následovat.63

Mléčné bílkoviny bez zvířat nabízejí ve srovnání s běžnými mléčnými výrobky řadu výhod. 
Neobsahují antibiotika, hormony ani laktózu, a jsou proto vhodné pro osoby postižené příslušnými 
alergiemi nebo nesnášenlivostí. Vyznačují se stejnou výživovou hodnotu, chutí, strukturou a funkcí 
jako mléčné bílkoviny.56

Zastánci mléka na buněčné bázi tvrdí, že jeho produkce spotřebovává méně energie a půdy a 
vypouští méně skleníkových plynů, a proto je efektivnější než chov zvířat. Kromě toho mohou být 
specifické proteiny jednotlivě produkovány v předem definovaných množstvích. To znamená, že 
výrobci již nejsou vázáni nastaveným poměrem bílkovin v kravském mléce a mohou vytvářet nové 
funkční potraviny, jako i nahradit kravské mléko jako ústřední složku mléčných výrobků (například 
sýrů a jogurtů).64

Během výrobního procesu se používá genová manipulace, což často vede ke skepsi mezi 
spotřebiteli. Podle Perfect Day jsou modifikované GMO odfiltrovány tak, aby samotný protein 
neobsahoval žádné GMO.56 Kromě toho již bylo použití fermentačního procesu zavedeno v jiných 
oblastech a je považováno za bezpečné. Je však nezbytné vysvětlit výrobní proces a poskytnout 
základní informace, aby se zvýšila míra přijetí ze strany spotřebitelů.
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TERMINOLOGIE A PRÁVNÍ RÁMEC     
Typicky „mléčná terminologie“ se v současné době používá rovněž k popisu rostlinných 
alternativ v mnoha zemích po celém světě. V zemích, jako je Čína, Jihoafrická republika 
a Indie, jsou mléčné alternativy na bázi sóji obvykle uváděny na trh jako „sójové mléko“.3 
Právní předpisy týkající se označování potravin se však v jednotlivých zemích liší. Zatímco 
v některých zemích je používání mléčných označení pro rostlinné alternativy poměrně 
liberální, v jiných je regulováno přísněji.

Například ve Spojených státech amerických identifikační standard definovaný organizací 
Food and Drug Administration (FDA) popisuje mléko jako „mléčnou sekreci [...] jedné 
nebo více zdravých krav“.65 Tato norma však není přísně prosazována a producenti často 
používají slovo „mléko“ k popisu svých rostlinných alternativ mléka. Statutární úřad Food 
Standards Australia New Zealand definuje „mléko“ v podobných termínech jako FDA. Tyto 
normy však upřesňují, že použití výrazu „sója“ před výrazem „mléko“ naznačuje, že nápoj 
není mléčným výrobkem, na který se vztahují normy pro mlékárenství.66 V důsledku toho je 
„sójové mléko“ legálním obchodním označením v Austrálii a na Novém Zélandu. V Evropě 
je naopak používání výrazu „mléko“ pro veganské alternativy mléčných výrobků zakázáno. 
Alternativy ze sójového mléka jsou proto často označovány jako „sójový nápoj“. Vzhledem 
k tomu, že evropské právo poskytuje obzvláště restriktivní rámec pro postup pojmenování 
rostlinných alternativ mléčných výrobků, probereme toto téma hlouběji. 

Terminologie pro rostlinné alternativy mléčných výrobků v Evropské unii
V Evropské unii je právní rámec pro pojmenování alternativ mléka a mléčných výrobků 
stanoven nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Nařízení č. 
1308/2013 stanoví společnou organizaci trhů zemědělských produktů a poskytuje právní 
základ pro zákaz používání názvů mléčných výrobků pro alternativy na rostlinné bázi. 
Příloha VII část III nařízení definuje pojem „mléko“ striktně, mléko je „běžná tekutina 
vylučovaná mléčnou žlázou získaná z jednoho nebo více dojení bez toho, aby se do ní 
cokoliv přidávalo nebo z ní odebíralo.“ 67 Dále uvádí, které výrobky jsou považovány za 
„mléčné výrobky“. V důsledku toho je používání obchodních názvů mléčných výrobků, jako 
je „mléko“ nebo „sýr“, pro rostlinné alternativy zakázáno. Alternativy mléka jsou proto často 
jednoduše označeny jako „nápoj“ nebo „drink“. 

V důsledku těchto právních předpisů v minulosti vznikaly právní spory. Žaloba proti 
společnosti Tofutown v roce 2017 je jedním z nejvýraznějších příkladů. Společnost byla 
žalována za uvádění rostlinných výrobků na trh, přičemž tyto nesly názvy jako „tofu 
máslo“. Případ skončil před Evropským soudním dvorem (ECJ), který nakonec potvrdil 
nařízení č. 1308/201368, tzn. že mlékárenské názvy jsou vyhrazeny exkluzivně pro výrobky, 
které obsahují sekreci zvířat. Vzhledem k restriktivnímu soudnímu rámci nebyl výsledek 
soudního sporu překvapivý. I když ECJ zákaz potvrdil, nemohl poskytnout úplnou jasnost 
pro praxi označování. Když byly popisy výrobků jako „alternativa jogurtu“ nebo „variace 
mléka a mléčných výrobků“ zpochybněny na základě nařízení o společné organizaci trhů 
v Nizozemsku, odvolací soud v s-Hertogenbosch v prosinci 2017 rozhodl, že tyto termíny 
nejsou určeny výhradně k použití při popisu mléčných výrobků, a jsou tudíž platné.69 
Odvolací soud v Bruselu ale v roce 2015 rozhodl, že označení, jako je „variace na mléčné 
výrobky“, nejsou přípustná pro rostlinné alternativy.70 Vzhledem k těmto rozdílným soudním 
rozhodnutím zůstávají pravidla označování alternativ mléka a mléčných výrobků nejasná. 
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Kauza „kokosového mléka“
I když je použití výrazu „mléko“ vyhrazeno výlučně pro výrobky sestávající se ze sekrecí 
mléčné žlázy zvířat, „kokosové mléko“ je legálním obchodním označením. Jedná se o jednu 
z několika kategorií výrobků, které jsou součástí seznamu výjimek z nařízení č. 1308/2013. 
Rozhodnutí Komise 2010/791/EU dává členským státům právo požádat o zařazení 
určitých výrazů na tento seznam.71 Toto se konkrétně vztahuje na „výrobky, jejichž přesná 
povaha vyplývá jasně z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně používají pro 
popis charakteristické vlastnosti produktu”.67 Vzhledem k tomu, že seznam nebyl po léta 
aktualizován, jsou výsledky problematické. Například „kokosové mléko“, „arašídové máslo“ 
a „ovocný sýr“ jsou legálními obchodními názvy rostlinných produktů v mnoha členských 
státech. „Sójové mléko“ na druhou stranu není.

Revize nařízení č. 1308/2013 
Alternativy mléčných výrobků na rostlinné bázi jsou na trhu již desítky let. V průběhu času 
se termíny jako „sójové mléko“ a „veganský sýr“ etablovaly v každodenním jazyce. Je 
proto nepravděpodobné, že by používání těchto výrazů uvádělo spotřebitele v omyl. To je 
navíc podpořeno německou studií, která ukázala, že si drtivá většina spotřebitelů neplete 
živočišné produkty s jejich rostlinnými ekvivalenty.72 Seznam výjimek nyní zůstává téměř 
10 let neměnný. Nařízení č. 1308/2013 by mělo být co nejdříve revidováno, s cílem udržet 
krok s měnícími se stravovacími návyky, vývojem nových segmentů trhu a vyvíjejícím se 
vnímáním spotřebitelů. Komise EU by proto měla usilovat o rozšíření seznamu výjimek tak, 
aby zahrnoval dlouhodobě používané výrazy, jako je „sójové mléko“, a kriticky vyhodnotit 
další omezení platná pro rostlinné produkty. 

Daňová diskriminace rostlinného mléka v Evropě
V Evropě je spotřeba veganských mléčných alternativ zatěžována nejen restriktivním 
soudním rámcem postupů pro označování, ale také vnitrostátními fiskálními předpisy v 
mnoha členských státech. 

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímá daň placená konečnými spotřebiteli za zboží a 
služby. Vlády členských států mohou rozhodnout o výši základní sazby DPH a uplatňovat 
až dvě snížené sazby DPH. Mléčné výrobky často spadají pod sníženou sazbu DPH, tak 
dostávají nepřímou podporu, jelikož se daňový orgán vzdává části daní. V některých zemích 
EU to vede k daňovému zvýhodnění pro živočišné mléčné výrobky před jejich rostlinnými 
alternativami. Tak je tomu například v Německu, kde kravské mléko spadá pod sníženou 
sazbu DPH ve výši 7 %, zatímco na rostlinné mléko se vztahuje základní sazba ve výši 19 %. 
Veganské alternativy mléka jsou tudíž klasifikovány jako luxusní zboží. V Itálii je tento rozdíl 
ještě větší, přičemž DPH se pohybuje od 4 % u živočišného mléka až do 22 % u rostlinných 
alternativ, (v České republice je mléko také zvýhodněno sníženou 10% sazbou daně, na 
rostlinné alternativy se stejně jako na další potraviny a nápoje vztahuje snížená 15% sazba, 
pozn. překl.). 

Některé členské státy však uplatňují stejnou sazbu DPH jak na mléko, tak na jeho 
alternativy na rostlinné bázi (viz tabulka Sazby DPH pro živočišné a sójové mléko v několika 
evropských zemích). Například v Belgii se na oba produkty vztahuje snížená sazba DPH 
ve výši 6 %. V Irsku jsou živočišné i veganské mléko také zdaněny stejně, a to dokonce 
nulovou daní. V následující tabulce jsou uvedeny sazby DPH pro živočišné a sójové mléko v 
několika evropských zemích.
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SAZBY DPH PRO ŽIVOČIŠNÉ A SÓJOVÉ 
MLÉKO V NĚKOLIKA EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Země kravské mléko sójové mléko rozdíl DPH

Belgie 6% 6% žádný

Dánsko 25% 25% žádný

Finsko 14% 14% žádný

Francie 5.5% 5.5% žádný

Irsko 0% 0% žádný

Nizozemsko 9% 9% žádný

Portugalsko 6% 6% žádný

Spojené království 0% 0% žádný

Česká republika 15% 15% žádný

Řecko 13% 24% +85%

Rakousko 10% 20% +100%

Slovensko 10% 20% +100%

Španělsko 4% 10% +150%

Německo 7% 19% +171%

Itálie 4% 22% +450%

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY     
Vzhledem k tomu, že trh s rostlinnými alternativami mléka neustále roste, přitahují 
otázky týkající se označování potravin stále větší pozornost. Přísná omezení EU 
týkající se obchodního pojmenování rostlinných potravin jsou zastaralá a je třeba 
je kriticky přehodnotit, aby se zohlednily změny ve vzorcích spotřeby a vývoj 
nových trhů a tržních odvětví. V mnoha evropských zemích jsou mléčné výrobky 
fiskálně upřednostňovány před veganskými alternativami. Ve světle dalekosáhlého 
dopadu současné úrovně výroby a spotřeby živočišných produktů na klima, zdraví, 
životní prostředí a blaho zvířat je reforma daňových politik pro tyto produkty 
jednoznačně oprávněná.
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PŘEHLED TRHU A SPOTŘEBITELSKÝCH DAT     
Přehled trhu 
Ze všech kategorií rostlinných produktů má rostlinné mléko nejvyšší tržní hodnotu 
a pronikání na trh. V USA se v průběhu roku do června 2018 prodej rostlinného 
mléka zvýšil o 9 %, zatímco prodej tradičního kravského mléka klesl o 6 %, což 
vedlo k tomu, že rostlinné mléko představovalo 15 % celkového prodeje mléka.91 
V Evropě se podobný scénář rozvíjí na trzích, jako je Německo, Velká Británie a 
Nizozemsko. Podle zprávy Research and Markets mají příjmy z globálního trhu 
s rostlinným mlékem dosáhnout do roku 2024 více než 38 miliard dolarů a v 
letech 2018 až 2024 a růst složeným tempem více než 14 %.92 Rostlinné mléko se 
stalo běžnou surovinou v domácnostech na vícero trzích a již není konzumováno 
výhradně vegany a vegetariány. Studie provedená společností Cargill loni na 
podzim odhalila, že 50 % amerických spotřebitelů nyní nakupuje mléčné výrobky i 
jejich alternativy, totéž dělá 43 % Evropanů.93

Společnosti všech velikostí stále 
více využívají potenciál trhu s 
rostlinným mlékem a využívají 
k tomu řadu různých strategií 
vstupu na tento trh. Nadnárodní 
potravinářská společnost 
Danone akvizicí převzala v roce 
2016 obchodní značku Alpro ve 
snaze zvýšit svou přítomnost na 
trhu rostlinných potravin, také 
finské mlékárenské družstvo 
Valio spustilo vlastní řadu 
nemléčných mlék a jogurtů 
(v České republice podobně 
známá mlékárenská firma Olma 
představila čistě rostlinné ovesné 
jogurty pod značkou Green 
Day, pozn. překl.). Mléčné farmy 
Elmhurst, založené v roce 1925, 
se rozhodly úplně upustit od krav 
a v roce 2017 přešly na zcela 
rostlinné přísady (podobně jako 
polská firma Jogurty Magda 
vyrábějící mléčné produkty 

na bázi kokosu PlantON, která přešla na čistě rostlinnou výrobu v roce 2020, 
pozn. překl.). V Oatly se obešli od počátku bez krav, k výrobě řady rostlinných 
nemléčných výrobků používali pouze oves, jak jasně naznačuje jejich název. 
Ačkoli ve srovnání s jakoukoli jinou kategorií rostlinných potravin existuje v oblasti 
rostlinného mléka širší pole hodnot, startupy i nadále nacházejí nové mezery 
na trhu. Je to nadále možné díky nesčetným příležitostem, které nabízí obrovský 
počet surovin z rostlinné říše, z nichž každá má své vlastní jedinečné vlastnosti. 
Například se v současné době používá v mléčných výrobcích na rostlinné bázi 
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hrách, který mnozí považují za stoupající hvězdu odvětví. Firmy jako Mighty Society, 
Ripple Foods a Vly Foods (startup z inkubátoru ProVeg) přinesly na trh hrachové mléko, 
kterého vznik inspiroval působivý nutriční profil této suroviny. 

Popularita různých druhů rostlinného mléka se v jednotlivých zemích liší, ačkoli 
mandlové bývá nejoblíbenější. V USA mělo mandlové mléko 64% podíl na trhu, 
následované sójovým (13 %) a kokosovým (12 %).94 Zatímco tyto tři druhy dominují 
americkému trhu, také nové druhy rostlinného mléka zaznamenaly silný růst, například 
mléko pekanové a quinoové. Důvodem jsou spotřebitelé, kteří repertoár rostlinného 
mléka diverzifikují. Ve Velké Británii mělo v roce 2017 mandlové mléko také nejlepší 
výsledky, prodeje dosáhly $ 106,9 milionů (růst 9,1 %), prodeje sójového mléka 
následovaly s výsledkem $ 101,7 milionů (růst 1,3 %) a kokosové mléko s prodeji v 
hodnotě $ 34 milionů (růst 17,4 %). Pokud však jde o růst, ovesné mléko předběhlo 
všechna ostatní rostlinná mléka na řadě trhů, a to především díky velmi úspěšné 
značce Oatly. Ve Velké Británii, druhém největším trhu Oatly (hned po domácím trhu ve 
Švédsku, kde obsazuje 66 % trhu s mlékem na rostlinné bázi), ovesné mléko mezi lety 
2016 a 2017 vzrostlo celkem o 66,7 %.95 Vzhledem k tomu, že nabídka začíná uspokojovat 
poptávku a přínosy a smyslová přitažlivost ovesného mléka se v myslích spotřebitelů 
ustálily, můžeme očekávat, že ovesné mléko bude mít v průběhu několika příštích let 
dobrou šanci sesadit mandlové mléko z prvního místa v tomto dynamickém tržním 
sektoru. 

Není překvapením, že s ohledem na jeho hodnotu a penetraci trhu je rostlinné mléko 
nejlépe zastoupeno v maloobchodních prodejnách ze všech kategorií rostlinných 
produktů. Zejména na britském trhu se vydělává na rozmanitosti prodejně vysoce 
výkonných rostlinných mlék, přičemž supermarkety vyhradily dostatek regálového 
prostoru řadě rozdílných nabídek. Ty v kombinaci s rostoucí přítomností v chladicích 
skříních zajišťují viditelnost. Jejich umístění vedle kravského mléka snižuje potřebu 
změny chování spotřebitelů a jasně signalizuje, jak se tyto produkty používají. To zase 
zvyšuje pravděpodobnost přijetí a porozumění spotřebitelem, a tudíž také nákup ze 
strany těch, kteří nezamýšleli rostlinné mléko koupit. Zároveň takto obchodník rozšiřuje 
svou spotřebitelskou základnu. V červnu 2017 společnost Sainsbury’s (v reakci na růst 
o 11,5 % v kategorii rostlinného mléka) zdvojnásobila svůj sortiment alternativních mlék 
ve 300 svých obchodech.96 Pokud jde o vedení ikonických rostlinných značek skladem, 
Sainsbury’s usiluje o strategii prvního tahu, dokonce v některých případech vstupují 
do exkluzivních distribučních dohod. Byli první, kteří jako prostředek k přilákání nových 
segmentů a podporu loajality na svém domácím trhu nasadili produkty značky Califia 
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Farms a nedávno také hráškové mléko 
Pea Mylk od Mighty Society. V Německu 
sice odvětví rostlinného mléka silně roste, 
ale zůstává nedostatečně zastoupeno, a 
to zejména v chladícím prostoru. Právě 
tam zákazníci naleznou 30 % veškerého 
rostlinného mléka v UK. Kromě toho je 
objem rostlinného mléka v UK třikrát větší 
než v Německu, což jasně podtrhuje růstový 
potenciál nových podniků působících v 
oboru rostlinného mléka v největší evropské 
ekonomice.97 

Pokud jde o spokojenost spotřebitelů 
s rostlinným mlékem, studie nedávno 
provedená společností ProVeg v Německu 
a Spojeném království, která shromáždila 
vzorek 1 004 spotřebitelů na německém 
trhu a 663 spotřebitelů na britském trhu, 
odhalila, že spotřebitelé mají tendenci být 
vysoce spokojeni s rostlinným mlékem, které 
nakupují, přičemž jedinci, kteří chtějí snížit 
svou spotřebu živočišných produktů, ale 
stále je používají, jsou jen nepatrně méně 
spokojeni než ti, kteří konzumují hlavně nebo 
pouze rostlinné potraviny. To naznačuje 
stejnou nebo dokonce ještě lepší kvalitu ve 
srovnání s konvenčními mléčnými výrobky.

88 % německých respondentů bylo 
spokojeno s konzistencí rostlinného mléka, 
které nakupují (z nichž 58 % bylo velmi 
spokojeno), 87 % s chutí (z toho 56 % 
bylo velmi spokojeno) a 77 % s vnímanou 
přirozeností produktu (z nichž 45 % bylo 
velmi spokojeno). Ačkoli více než polovina 
respondentů vyjádřila spokojenost s cenou 
výrobků (z nichž 29 % bylo velmi spokojeno), 
čtvrtina byla neutrální a dalších 12 % 
nespokojeno. Poměrně vysokou neutralitu 
lze rovněž pozorovat, pokud jde o vnímanou 
výživovou hodnotu výrobků (18 %), přičemž 
dalších 15 % uvádí, že výživová hodnota není 
něco, co berou v úvahu při nákupu mléka na 
rostlinné bázi.

Podobný příběh se odehrál na britském trhu, 
kdy 91 % respondentů vyjádřilo spokojenost s 
konzistencí rostlinného mléka, které nakupují 
(z nichž 66 % bylo velmi spokojeno), 90 % s 
chutí (z nichž 65 % bylo velmi spokojeno) a 
80 % s jeho vnímanou přirozeností (z nichž 
55 % bylo velmi spokojeno). Opět platí, že 
cena dosáhla nejméně pozitivity, konkrétně 
22 % výsledků s neutrálním postojem a 
kolem 10 % respondentů bylo nespokojeno.98
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Navzdory vysoké míře spokojenosti ve srovnání s jinými odvětvími rostlinných potravin není 
trh s rostlinným mlékem dosud nasycen, zejména s ohledem na touhu moderních spotřebitelů 
po novinkách, experimentování a rozmanitosti, k níž se bohatost rostlinné říše dokonale hodí. 
V některých dalších kategoriích rostlinných potravin je navíc stále zapotřebí vzdělávání a 
přesvědčování spotřebitelů, rostlinné mléko je ale již široce důvěryhodné a oblíbené. Stručně 
řečeno, v rostlinném sektoru stále existují různé příležitosti s nižším rizikem, které mohou inovátoři 
identifikovat a zabezpečit uspokojení aktuálních potřeb. Dobrou strategií může být prosazování 
nízkých cen a/nebo využívání nových surovin, zejména v zemích s méně rozsáhlým sortimentem 

založeným v obchodech, ale vysokou úrovní otevřenosti 
spotřebitelů (např. Německo). 

Vzestup rostlinného mléka v Číně 
Četné faktory naznačují, že trh s rostlinným mlékem 
v Číně bude v nadcházejících letech nadále růst. 
Vzhledem k dlouho zavedené potravinové kultuře 
konzumace sójových výrobků je čínské přijetí 
rostlinného mléka velmi vysoké. Dalším důležitým 
faktorem je, že většina asijských lidí trpí laktózovou 
intolerancí, a proto mléčné výrobky obecně nehrají 
důležitou roli v jejich stravě.99 Současně je stále 
populárnější typická západní strava. Vzhledem k tomu, 
že v Číně žije 1,42 miliardy lidí, což představuje 18,41 
% světové populace, je potenciál čínského trhu s 
rostlinným mlékem zřejmý.100

V současné době se stalo rostoucím trendem mnoha 
důležitých značek nápojů v Číně rozšiřování nabídky 
o rostlinná mléka (převážně o to sójové). Například 
Dali Foods Group představila sójové mléko Soymilk, 
Mengniu zavedli Silk, Yili doplnil nabídku o Plant 
Selected a Nongfu Spring představil řadu rostlinných 
jogurtů. Podle Euromonitor International se na čínském 

trhu v letech 2014 až 2018 zvýšil nárůst objemu prodeje sójového mléka o 9,3 % a růst tržeb stoupl 
o 12 %.101 Předpokládá se, že v příštích pěti letech bude tempo růstu prodeje sójového mléka 
dvakrát vyšší než u kravského mléka.102 Od roku 2016 byly hlavními značkami sójového mléka Vita, 
BlueSword a Wei Wei s podílem na trhu v pořadí 41,42 %, 26,57 % a 10,37 %. Rostoucí popularita 
mléka Soymilk od výrobce Dali také dokazuje rozšiřující se trh se sójovým mlékem.

Vitasoy vykázala příjmy ve výši 4,45 miliardy HKD (567,6 milionu USD) za šest měsíců končících 
zářím 2018, 22% nárůst oproti předchozímu roku, kdy pevninská Čína, Macao a Hongkong 
představovaly více než 90 % tržeb.103 Fujian Dali Group také dosáhla úspěchu se zavedením 
sójového mléka, které si vyhradilo 4,8 % celkového podílu na trhu sójového mléka během dvou 
let od jeho představení v roce 2017.104 V roce 2018 celkové příjmy z nápojů z kravského mléka a 
takzvaných rostlinných proteinových nápojů, které zahrnují všechny druhy rostlinného mléka, jako je 
sójové, ořechové, rýžové a ovesné, dosáhly 197 milionů USD, což je nárůst o 72 % ve stejném období 
předchozího roku. Velkou částí k tak rychlému nárůstu příjmů přispělo odvětví nápojů z rostlinných 
bílkovin, jen v roce 2017 od dubna do prosince vygenerovalo 144 milionů USD. Mléku Soymil trvalo 
pouhých devět měsíců, než dosáhlo bodu zlomu. Společnost Dali v roce 2018 přidala další dva druhy 
sójového mléka (zelené fazolky a černé fazole), které se prodávají prostřednictvím sítě 1400 různých 
prodejců na více než milionu prodejních míst.105 

Je jasné, že nápoje z rostlinných bílkovin jsou v Číně dobře zavedeny. Podle průzkumu institutu 
The New Zealand Institute for Plant & Food Research je tři čtvrtiny spotřebitelů v Číně pravidelně 
používají, přičemž 52,3 % konzumuje rostlinné nápoje několikrát týdně nebo každý den a pouze 5,4 
% účastníků uvádí, že rostlinné proteinové nápoje nepoužívá vůbec.106
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Cítím se fyzicky 
lépe

Cítím odlehčení 
zažívacího traktu

Pozoruji zvýšenou 
produktivitu

���������������

(McCarthy et al. 2017)

Z perspektivy spotřebitele – žízeň po rostlinném mléce 
Zatímco celkový prodej kravského mléka ve Spojených státech amerických (USA) a Evropě již léta 
klesá, poptávka po rostlinném mléce roste.107, 108 Stále více a více spotřebitelů konzumuje méně 
živočišných produktů a rostlinným mlékem svou stravu diverzifikují. Podle studie spotřebitelského 
chování a postojích vůči mléku jsou hlavními hnacími silami pro výběr rostlinného mléka dobrá chuť, 
zdravotní aspekty a snížený dopad na životní prostředí. 

Pokud jde o zdravotní aspekty rostlinného mléka, pro spotřebitele jsou nejdůležitějšími faktory 
jako méně kalorií, méně tuku a nižší obsah sacharidů. Tyto výsledky podporují předpoklad, že je 
zdravější životní styl zároveň šetrnější k životnímu prostředí, na což se dnešní spotřebitelé soustředí. 
V důsledku toho se zájem o rostlinné potraviny a nápoje zvýšil. Také důležitá je pro spotřebitele 
rostlinného mléka skutečnost, že jsou nápoje často obohaceny vitamíny a vápníkem, a jsou 
přirozeně sladké, aniž by se musely doslazovat. 

Spotřebitelé, kteří konzumovali pouze rostlinné mléko nebo kteří kombinovali kravské a rostlinné 
mléko, uvedli, že pocítili odlehčení zažívacího traktu, že se fyzicky cítí lépe a že si všimli zvýšení 
vlastní produktivity. Je třeba poznamenat, že obecně důvodem není, že by spotřebitelé používali 
rostlinné mléko k boji proti nesnášenlivosti laktózy, pouze 15 % respondentů uvedlo, že jsou 
intolerantní na laktózu.107

ÚČINKY KONZUMACE ROSTLINNÉHO MLÉKA DLE 
ZÁKAZNÍKŮ OBRÁZEK
Konzumace pouze rostlinného mléka nebo v kombinaci s kravským mlékem
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Ale kdo jsou spotřebitelé rostlinného mléka? Podle zprávy společnosti Cargill používá každý druhý 
americký a evropský spotřebitel rostlinné mléko, a to buď samostatně, nebo jim částečně nahrazuje 
kravské mléko. V Asijském Pacifiku a Latinské Americe více než dvě třetiny všech spotřebitelů používají 
rostlinné mléko buďto samostatně, anebo v kombinaci s kravským mlékem. Ve všeobecnosti většinu 
spotřebitelů rostlinného mléka tvoří všežravci, kteří vědomě snižují vlastní konzumaci živočišných produktů.

SPOTŘEBITELÉ ROSTLINNÉHO MLÉKA
Konzumace pouze rostlinného mléka nebo v kombinaci s kravským mlékem

(Cargill 2018)

Z důvodů, proč se vyhnout kravskému mléku, byly nejčastěji uváděny spotřebiteli po celém 
světě zdravotní důvody, jako je nesnášenlivost laktózy, mléčné alergie nebo přecitlivělost, 
snížený příjem nasycených tuků, cholesterolu a cukru. Každý třetí spotřebitel z asijsko-
pacifické oblasti rovněž uvedl, že nemá rád chuť kravského mléka, zatímco pro americké 
a latinskoamerické spotřebitele hrála důležitou roli také práva zvířat a otázky životního 
prostředí.93

Rozhodnutí o nákupu rostlinného mléka jsou prováděna vědomě a názvy jako sójové mléko 
nebo mandlové mléko nejsou matoucí. Potvrzuje to spotřebitelský průzkum The International 
Food Information Council (IFIC), který rada provedla v roce 2018. Zatímco The US Food and 
Drug Administration bez empirických důkazů tvrdí, že jsou spotřebitelé těmito označeními 
zmateni, IFIC shromáždila vzorek tisíce amerických spotřebitelů a dospěla k závěru, že 
veřejnost z větší části skutečně chápe, že rostlinná mléka neobsahují žádné kravské mléko.109 
Spotřebitelé nakupují rostlinné mléko, protože chtějí konzumovat méně živočišných produktů, 
a zároveň nechtějí zcela měnit své spotřebitelské návyky. Je to tedy snadný způsob, jak žít 
zdravější a udržitelnější život.

Alternativa mléka pro zemědělce a mlékárny 
Nejen environmentální aspekty podporují snižování produkce kravského mléka a přechod 
na alternativy na rostlinné bázi. V produkci kravského mléka průmyslové národy po celá léta 
mnohonásobně překračují poptávku. Tato globální nadprodukce kravského mléka způsobuje, 
že ceny na světovém trhu neustále klesají, což vede k tomu, že stále více zemědělců opouští 
mlékárenský chov. Zatímco produkce mléka se za posledních 30 let zvýšila, počet mléčných 
farem klesl v Austrálii o 63 %, v USA o 75 % a v EU o 81 %.110-114 Dnes většinu mléka produkují 
průmyslové zemědělské společnosti. 

Evropská unie  je se svou produkcí 145 milionů tun mléka v roce 2018 předním světovým 
producentem kravského mléka. Je to však mnohem více mléka, než Evropané skutečně 
konzumují. Přebytečné kravské mléko se zpracovává na sušené mléko a vyváží se do západní 
Afriky, kde pro nízkou cenu dominuje místním trhům a brání africkým zemědělcům v dosažení 
ekonomické nezávislosti. Tato praxe je silně kritizována různými organizacemi, jako jsou Oxfam 

USA

54% 54% 69% 71%

EVROPA ASIJSKÝ PACIFIK LATINSKÁ AMERIKA
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a SOS Faim, které se věnují podpoře lidských práv a udržitelnému zemědělství.114 Znamená 
to, že oběťmi přílišné produkce kravského mléka nejsou pouze zvířata a životní prostředí, ale 
také jednotliví zemědělci.

Přechod na udržitelnou výrobu rostlinných potravin může být součástí řešení těchto 
různých problémů. ProVeg hovořil s německým farmářem Danielem Hausmannem o tom, 
jak by taková transformace mohla vypadat. Hausmann studoval ekologické zemědělství 
a marketing a v roce 2012 převzal otcovu rodinnou farmu. Následně prodal krávy a nyní 
pěstuje různá zrna a zeleninu. 

Danieli, přeměnil jste rodinný business s dobytkem na obilnou a 
zeleninovou farmu. Co vedlo k tomuto rozhodnutí a bylo to pro vás těžké? 
Dokonce i když moji rodiče farmu ještě provozovali jako business s dobytkem, pěstování 
obilovin bylo již součástí našeho podnikání. Stal jsem se veganem přibližně v době, kdy 
jsem převzal farmu. Chov dobytka mi samozřejmě přestal dávat smysl, ale protože jsme 
měli relativně málo zemědělské půdy, potřebovali jsme další zdroj příjmů. A protože mám 
stejně rád pěstování zeleniny, rozhodl jsem se to dělat místo chovu krav. Tak jsme prodali 
krávy a poněkud naivně jsem si koupil sazenice a semena a začal pěstovat zeleninu. 
Zejména na začátku bylo třeba investovat, například do strojů, fóliových tunelů nebo 
dodávek. To stojí hodně peněz. Ale podnikání se více a více rozrůstalo a teď jsme tam, kde 
jsme. Aktuálně jsme se etablovali jako prodejce zeleniny v regionu a jsme spokojeni s tím, 
jak se věci vyvíjejí. 

Nejen, že jste se rozloučil s chovem zvířat, ale také již pro pěstování rostlin 
nepoužíváte žádná zvířecí hnojiva. Místo toho praktikujete veganské 
ekologické zemědělství. Můžete nám říct, co to je a jak to funguje?
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že konvenční zemědělství používá syntetická dusíkatá hnojiva. 
Ty ale za prvé spotřebovávají  hodně energie při výrobě a distribuci. Navíc jsou snadno 
rozpustná a rychle se dostávají do podzemních vod. V ekologickém zemědělství se tato 
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praxe opouští, dusík je místo toho produkován luštěninami. Jedná se o speciální skupinu rostlin, 
které jsou schopny vázat dusík ze vzduchu pomocí bakterií. Dávají ho k dispozici rostlinám, a tím 
pomáhají budovat úrodnost půdy. V konvenčním ekologickém zemědělství se tato kultivovaná 
směs luštěnin a trav dává skotu jako krmivo. V ekologickém veganském zemědělství nechceme 
dobytek používat, ale nemůžeme ho jednoduše vynechat, musíme ho pouze něčím nahradit. Jinými 
slovy, směs jetele a luštěnin musí být stále kultivována a pak musíme zvážit, co s ní chceme dělat. 
V našem případě jsme se ji rozhodli kompostovat, a tak kompostujeme vypěstovanou směs jetele 
a luštěniny, výsledek se pak používá jako hnojivo na pole. Toto rostlinné hnojivo není o nic více či 
méně účinné než hnůj skotu, protože kráva sama nevyrábí žádné živiny, ale pouze přeměňuje látky z 
krmiva a zpřístupňuje je ve formě hnojiva.

Další alternativou ke kravám by byla bioplynová stanice. Bylo by to něco jako mechanická kráva, 
protože bioplynová stanice nedělá nic jiného než přeměnu odpadního materiálu na použitelný 
materiál. Rostliny jsou fermentovány a uvolňují bioplyn, který lze použít jako biopalivo pro vozidla 
nebo k výrobě elektřiny a tepla. A pokud jde o emise skleníkových plynů, bioplynová stanice je 
šetrnější k životnímu prostředí než chov dobytka.

Doporučil byste, aby ostatní zemědělci také přešli od chovu zvířat k rostlinné 
produkci potravin? 
To záleží na farmě. Pokud farmář vlastní jen dobytek a pastviny, bude to výzva. Přesto změnu mohu 
pouze doporučit, aby se snížilo utrpení zvířat a chránilo životní prostředí. V této souvislosti je často 
obtížné hovořit o utrpení zvířat, protože bez ohledu na to, se kterým zemědělcem mluvíte, každý 
vám řekne, že jejich vlastní zvířata si vedou dobře. Takže kdybych mluvil s farmáři, tak bych zvolil 
argument, že je to velká časová úspora. Protože poskytovat opravdu dobrou úroveň péče o zvířata 
stojí hodně času a energie. Na druhou stranu já můžu jednou za čas nechat rostliny prostě o samotě, 
víte? Zejména pokud jde o chov zvířat, každý si stěžuje, že se podnikání dost nevyplatí, takže vlastně 
klidně můžete začít pěstovat zeleninu. Samozřejmě musíte mít na paměti, že mnoho zemědělců 
učinilo velké investice a musí splácet půjčky, takže přechod přes noc pro ně není možný. Je důležité 
mít plán, jistou vizi jako směr, kterým se farma může rozvíjet. 

Jednou z možností by bylo neinvestovat dále do chovu zvířat a zároveň začít pěstovat rostliny. 
Rostliny jako je zelenina, které mají vysoký výnos na hektar, jsou pro tento účel obzvláště vhodné. 
Relativně vysokých výnosů lze tedy dosáhnout zvládnutelnými investicemi na malé ploše. Další 
možností pro zemědělce je angažovat se v péči o půdu, která hraje důležitou roli při ochraně 
biologické rozmanitosti a je obvykle financována vládou. I další služby jsou příležitostí, například 
zimní odklízení silnic nebo správa místních lesních oblastí. O věcech musí zemědělci rozhodovat 
případ od případu, vždy v závislosti od konkrétní farmy. Každá farma musí najít vhodné řešení, ale 
jsem si jist, že tato řešení existují.

Děkujeme, že jste si s námi popovídal, Danieli! 
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Dalším příkladem úspěšné transformace ze zvířecích na rostlinné produkty je Elmhurst Milked, 
LLC. Mlékárna byla založena v roce 1925 a stala se jednou z hlavních mlékárenských společností v 
New Yorku. Po letech úspěchů a s pokračujícím poklesem poptávky po kravském mléce se majitel 
Henry Schwartz rozhodl provést zásadní změnu. Po 90 letech v podnikání zavřel mlékárnu a založil 
společnost s rostlinným mlékem.

Přechod na mléko na rostlinné bázi není jedinou inovací v 
tomto odvětví. Společně s potravinářskou vědkyní Dr. Cheryl 
Mitchell vyvinuli ve společnosti Elmhurst svůj vlastní proces 
výroby ořechového mléka, kterému říkají „dojení“. Jedná se 
o proces mletí za studena, který extrahuje všechny bílkoviny, 
tuky a mikroživiny z ořechů a semen a pak je rekombinuje do 
mléčné kapaliny. Nutriční profil původních ořechů nebo semen 
je zachován a k udržení produktu pohromadě nejsou zapotřebí 
žádné gumy ani emulgátory. Společnost nyní nabízí 16 různých 
produktů, včetně mléka z vlašských ořechů, mandlového mléka 
ve verzi barista a lískooříškové konopné smetany. Elmhurst 
tvrdí, že je dnes nejrychleji rostoucí společností s rostlinnými 

nápoji v USA.115, 116 

Dokonce i Danone, největší světový výrobce 
mléčných výrobků, říká, že rostlinné mléko 
je obzvláště lukrativní, protože rostlinné 
bílkoviny jsou v průměru o 30 % levnější 
než mléčné bílkoviny. Uvádějí rovněž 
významnou ochranu zdrojů v důsledku 
používání surových rostlinných materiálů 
místo kravského mléka. Z těchto důvodů 
plánuje společnost Danone do roku 2025 
ztrojnásobit svou rostlinnou produkci.117 

Výše uvedené příklady ilustrují obrovský 
potenciál rostlinného mléka pro celý 
dodavatelský řetězec potravin. Jednak se 
šetří zdroje, a ještě se vytváří nová pracovní 
pole.

Autor Benjamin Davies, Unsplash

NÁKLADY NA BÍLKOVINY: 
MLÉČNÉ VS ROSTLINNÉ 

(€/kg)

(upraveno podle Danone, 2018)

mléčné bílkoviny rostlinné bílkoviny

-30%

„Výroba 
rostlinného 
mléka se mohla 
zdát jako 
radikální obrat 

po životě v mléčných výrobcích, 
pro mě to však bylo naprosto 
logické, pravděpodobně 
dokonce nutné.“
Henry Schwartz, Owner of 
Elmhurst Milked, LLC.



MÁTE ROSTLINNÉ MLÉKO VE SVÉM  
VÝŽIVOVÉM DOPORUČENÍ?     
Valné shromáždění Organizace spojených národů prohlásilo období 2016-2025 za desetiletí 
opatření v oblasti výživy (The Decade of Action on Nutrition). Kromě ukončení hladu je 
hlavním cílem zajistit všem lidem všeobecný přístup ke zdravější a udržitelnější stravě bez 
ohledu na to, kdo jsou nebo kde žijí. Členové a členské státy jsou odhodláni zlepšovat 
udržitelné potravinové systémy na všech úrovních, od výroby po spotřebu, prostřednictvím 
svých veřejných politik.

Důležitým nástrojem jsou zde výživové směrnice. Kromě poskytování poradenství občanům 
v oblasti zdravého stravování tvoří základ pro potravinovou a zemědělskou politiku.118 V 
posledních letech stále více zemí začleňuje aspekty udržitelnosti do svých potravinových 
politik a programů vzdělávání spotřebitelů. FAO poukazuje na významný sociálně-politický 
význam směrnic pro výživu a považuje je za mocný nástroj na podporu udržitelnosti v 
oblasti výživy. Měly by proto obsahovat konkrétní doporučení pro spotřebitele a podporovat 
udržitelná rozhodnutí v oblasti potravin. Jako příklad těchto doporučení uvádí FAO 
především rostlinnou stravu.119

Ačkoliv 75 % světové dospělé populace nesnáší laktózu, mnoho pokynů doporučuje 
konzumovat kravské mléko. V zemích, kde je 
spotřeba živočišných potravin už tak příliš vysoká, 
je kravské mléko často jedinou potravinovou 
skupinou, kterou pokyny doporučují ke každodenní 
konzumaci. Neexistuje však žádný důkaz, který by 
toto doporučení podpořil.

V důsledku toho Kanada v roce 2019 vypustila v 
rámci aktualizace směrnice potravinovou skupinu 
„mléko“ a místo toho uvádí kravské mléko ve 
skupině bílkovin, která také zahrnuje obohacené 
sójové nápoje, luštěniny, ořechy, semena a další 
živočišné produkty, jako je maso a ryby.

Denní spotřeba kravského mléka se již 
nedoporučuje a místo toho se doporučuje vyšší 

Fotografie © Adobe Stock

„Existují stále 
pevnější důkazy, 
které naznačují, 
že stravovací 
návyky, které mají 

nízký dopad na životní prostředí, 
mohou být také v souladu s 
dobrým zdravím, že win-win 
situace výhodná pro všechny jsou 
možná, ne-li nevyhnutelná.“
Organizace spojených národů pro 
výživu a zemědělství, 2016118
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spotřeba rostlinných bílkovin.120 Oficiální prohlášení kanadské vlády říká: „Pokyny jsou 
založeny na nejlepších dostupných vědeckých důkazech. Podporují zdravé stravování a 
celkovou výživu a podporují zlepšení kanadského potravinového prostředí“.121

A konečně, je naléhavě nutné zahrnout udržitelné a zdravé alternativy do národních 
výživových pokynů a směrnic vzhledem k vysokým emisím CO2 a obrovské spotřebě půdy 
a vody používané při výrobě kravského mléka. Vzhledem k tomu, že se mléko stalo součástí 
každodenního života mnoha lidí, používání rostlinného mléka pomáhá stravovat se zdravě 
a vyváženě a zároveň snižuje dopady na životní prostředí způsobené potravinami, aniž by 
jednotlivci museli změnit své stravovací návyky.

Společnost ProVeg chtěla vědět, které země již do svých stravovacích pokynů začlenily 
rostlinné mléko a které nikoliv. Za tímto účelem vyhodnotili soubor směrnic z 92 zemí ve 
25 různých jazycích, které jsou k dispozici na internetových stránkách FAO.122 Pokud pro 
zemi nebyly k dispozici žádné pokyny, byl použit souhrn od FAO. Vzhledem k jazykovým 
bariérám nebylo možné vyhodnotit pokyny šesti zemí*. Pro tyto země byl rovněž použit 
souhrn od FAO. Kromě toho jsme také vyhodnotili ruské pokyny, které nebyly k dispozici 
z FAO.123 Byly zkoumány pouze pokyny, které se vztahují na celou národní populaci, takže 
pokyny pro konkrétní cílové skupiny nejsou zahrnuty.

Výsledky 

Celkem 23 zemí uvádí rostlinné mléko jako alternativu kravského mléka ve svých 
výživových směrnicích. Zbývající země se o tom vůbec nezmiňují, zatímco jen jedna země 
(Paraguay) odmítá rostlinné mléko jako alternativu ke kravskému mléku. 

*Indonésie, Chorvatsko, Estonsko, Rumunsko, Slovinsko a Bývalá 
jugoslávská republika Makedonie (nyní Severní Makedonie)
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ROSTLINNÉ MLÉKO V NÁRODNÍCH 
VÝŽIVOVÝCH SMĚRNICÍCH     
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země, které doporučují rostlinné mléko jako alternativu kravského mléka

nejsou k dispozici žádné údaje

země, které nedoporučují rostlinné mléko jako alternativu kravského mléka 
země, které rostlinné mléko neuvádí
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země, které doporučují rostlinné mléko jako alternativu kravského mléka

nejsou k dispozici žádné údaje

země, které rostlinné mléko neuvádí



Rostlinné mléko se nejčastěji doporučuje jako alternativa pro lidi s 
nesnášenlivostí laktózy a alergií na kravské mléko, stejně jako pro lidi, kteří 
konzumují pouze rostlinnou stravu. Všech 23 zemí zmiňuje (obohacené) sójové 
mléko. Zjistili se i zmínky o jiných druzích rostlinného mléka, konkrétně se jedná 
o mléko ovesné, ořechové a rýžové. V následující tabulce jsme shromáždili 
prohlášení z několika zemí:

Země Prohlášení

Jihoafrická 
republika

„Vegani by měli zvážit zahrnutí oboha-
cených potravin, které obsahují vitamín 
B2 a B12. Chcete-li zvýšit obsah těch-
to vitamínů ve stravě, je důležité jíst 
hodně kvasnicového extraktu, sójového 
mléka a snídaňových cereálií.“

Fidži

„Omezit pití šumivých nápojů a dalších 
sladkých nealkoholických nápojů – 
místo toho pít čerstvou vodu, čerstvou 
kokosovou šťávu, neslazené ovocné 
šťávy, nízkotučné nebo sójové mléko.“

Nový Zéland

„Vyberte si některé nízkotučné mléčné 
výrobky (např. zeleně nebo žlutě 
označené mléko, jogurt s nízkým ob-
sahem tuku) nebo alternativy mléka s 
přidaným vápníkem (např. sójové nebo 
rýžové mléko s přidaným vápníkem).“

Thajsko

„Sójové mléko je sójový produkt, který 
poskytuje bílkoviny, vitamíny a  
minerály, které jsou užitečné pro tělo. 
Pravidelný příjem sójového mléka se 
také doporučuje.“

Vietnam

„Podpora produkce tofu a sójového 
mléka jako jednoho zdroje cenných 
rostlinných bílkovin, které biolog-
icky pomáhají předcházet kardiova-
skulárním onemocněním a rakovině.“ 

Švédsko
„Obohacené rostlinné nápoje vyrobené 
z pšenice a sóji mají nižší dopad na 
klima než mléčné výrobky.“

Fotografie © Adobe Stock



Země Prohlášení

Spojené 
království

„V supermarketech je k dispozici celá 
řada alternativních potravin a nápojů, 
jimiž lze nahradit mléko a mléčné 
výrobky, kterým se [lidé s intolerancí 
laktózy] musí vyhnout. Mezi potravi-
ny a nápoje, které obvykle neobsahu-
jí laktózu, patří: sójové jogurty a sýry, 
jogurty a sýry na bázi kokosu, mand-
lové mléko, jogurty a sýry, rýžové 
mléko, ovesné mléko, oříškové mléko, 
potraviny s označením „nemléčné“ 
nebo „vhodné pro vegany“.

Barbados

„Použijte odstředěné nebo 1% 
nízkotučné mléko a jiné nízkotučné 
mléčné výrobky. Sójové a mandlové 
mléko může být také alternativou 
plnotučného mléka.“ 

El Salvador

„Sójové mléko je vynikající náhra-
dou za kravské mléko, protože 
obsahuje bílkoviny a vápník a může 
být nabízeno jako občerstvení 
školákům.“

USA

„Sójové nápoje obohacené 
vápníkem, vitamínem A a vitamínem 
D jsou zahrnuty do mléčné skupiny, 
protože jsou mléku podobné sklad-
bou živin a při použití v jídle. Ostatní 
výrobky prodávané jako „mléko“, 
ale vyrobené z rostlin (např. mand-
lové, rýžové, kokosové a konopné 
„mléko“) mohou obsahovat vápník a 
mohou být konzumovány jako zdroj 
vápníku, ale nejsou zahrnuty jako 
součást mléčné skupiny, protože 
jejich celkový nutriční obsah není 
podobný živočišnému mléku a obo-
haceným sójovým nápojům (sójové 
mléko).“

Paraguay

„Je důležité vědět, že konzumace 
šálku sójové šťávy, také nesprávně 
označované jako „sójové mléko“, 
není totéž jako pití šálku kravského 
mléka, protože sójová šťáva neob-
sahuje potřebné množství živin, 
zejména vápníku, k pokrytí potřeb 
těla. Proto sójová šťáva nemůže kon-
zumaci mléka nahradit.“
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DOPORUČENÍ PROVEG     
Tato zpráva ukazuje, jak úspěšně bylo v posledních letech rostlinné mléko etablováno, 
stejně jako jeho potenciál pro zavedení zdravé a udržitelné stravy celosvětově. Vzhledem 
k tomu, že mléko se stalo součástí každodenního života mnoha lidí, používání rostlinného 
mléka pomáhá přejít na zdravou a vyváženou stravu a zároveň snižuje dopady na životní 
prostředí, aniž by jednotlivci museli měnit své stravovací návyky. Tohle je skvělá příležitost.

Společnost ProVeg doporučuje, aby národní vlády zahrnuly rostlinné mléko jako alternativu 
kravského mléka do svých výživových doporučení. Společnost ProVeg rovněž vyzývá vlády, 
aby pro usnadnění nákupu spotřebitelů povolily používání výrazu „mléko“ pro rostlinné 
mléko. Charakteristiky, jako je použití, textura a chuť alternativních produktů, lze na první 
pohled určit použitím „mléčných výrazů“. Současně nevzniká nebezpečí uvedení veřejnosti 
v omyl, neboť je v zájmu všech stran jasně uvést, že produkt je vyroben z rostlin. Rostlinné 
charakteristiky jsou také často jasnou motivací k nákupu.

Daňová diskriminace, která v některých zemích existuje, musí skončit. Daňová sazba pro 
rostlinné mléko by měla být přinejmenším stejná jako u kravského mléka, nebo dokonce 
nižší v důsledku sníženého dopadu na životní prostředí. V zájmu zvířat a životního prostředí 
společnost ProVeg rovněž doporučuje, aby mlékárenské farmy a společnosti transformovali 
své podnikání na alternativní modely založené na rostlinách. V čistě ekonomickém smyslu 
může tento přístup společnostem přinést bohaté dividendy, jak ukazují příklady společností 
Elmhurst a Danone. Doporučuje se také, aby výrobci polotovarů používali alternativy na 
rostlinné bázi místo sušeného kravského mléka a místo dalších živočišných složek. ProVeg 
podporuje společnosti při přechodu na rostlinnou výrobu.

Doporučuje se také, aby maloobchodní a restaurační sektor zahrnul do nabídky rostlinné 
mléko, pokud tak již neučinil. Rostlinné mléko nakupuje většina spotřebitelů, a to nejen 
zvláštní cílové skupiny, jako jsou vegani nebo alergici. V Asii, Africe, Austrálii, Americe a 
Evropě je rostlinné mléko pro mnoho lidí součástí každodenního života. ProVeg podporuje 
společnosti i v zavádění širší nabídky rostlinných produktů. ProVeg doporučuje, aby 
spotřebitelé zvolili neslazené nebo jen mírně slazené rostlinné mléko jako součást zdravé a 
vyvážené stravy. Kromě toho se doporučuje používání těch druhů rostlinného mléka, které 
jsou obohaceny vápníkem.

Vzhledem k tomu, že existují rozdíly mezi mnoha značkami a variantami, je potřeba vždy 
porovnávat nutriční informace na obalu. Pro spotřebitele může být rostlinné mléko zdravou 
a ekologickou alternativou kravského mléka, zvelebuje rozmanitost jídelníčku a snižuje 
individuální ekologickou stopu. ProVeg podporuje spotřebitele poskytováním potřebných 
informací o rostlinném mléce, stejně jako receptů, aby si mohli sami doma vyrobit vlastní 
lahodné rostlinné mléko.
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