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Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Víc než polovina seniorů nad osmdesát let trpí z různých důvodů podvýživou. Tento nepříznivý trend 
by mohl zvrátit nový český výrobek, který se právě dostává do výroby. Nápoj z upraveného mléka a 
bez laktózy se snadno polyká a dokáže plnohodnotně nahradit pevnou stravu. 
 
Radek KŘÍŽ, redaktor 
-------------------- 
Jaroslav Vřešťál má potíže se žaludkem. Nemůže mléko ani tučnější jídla. Často raději nejí, a tak 
rychle ubývá na váze. Proto se právě na něm nový nápoj pro seniory zkoušel. 
 
Jaroslav VŘEŠŤÁL, účastník studie, Domov pro seniory Kobylisy 
-------------------- 
Poprvé jsem to pil asi čtrnáct dní a pak jsme to přerušili, protože chtěli vědět, jak to bude na mě 
působit, jestli budu mít nějaký potíže žaludeční nebo jestli mě to nebude třeba prohánět na průjem. 
 
Radek KŘÍŽ, redaktor 
-------------------- 
Pro snadnější konzumaci výzkumníci nápoj ochutili ovocem. Studie trvala dva měsíce. 
 
Iveta VLČKOVÁ, vedoucí oddělení, Domov pro seniory, Kobylisy 
-------------------- 
Pětadvacet každý den pil ten nutrilak, to malé mléčko a pětadvacet klientů, to byla jako slepá studie, 
který byli jenom zvážený před a po studii a vlastně bez pití toho nápoje. 
 
Radek KŘÍŽ, redaktor 
-------------------- 
Nový nápoj pomůže seniorům, kteří mají problémy se žvýkáním nebo polykáním. Malá lahvička 
pokryje čtvrtinu jejich denního přísunu energie. Čtyři lahvičky celý den. 
 
Jolana RAMBOUSKOVÁ, 3.lékařská fakulta UK 
-------------------- 
Po dvou měsících byly pozitivní účinky tohoto nápoje na jejich hmotnosti. Přibrali i dokonce sedm set 
gramů v průměru. 
 
Jan DRBOHLAV, Výzkumný ústav mlékárenský 
-------------------- 
Pomocí membránových procesů odstraníme většinu nebo valnou část laktózy a doplňujeme pak 
minerální látky a další nutriční složky. 
 
Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 
-------------------- 
Sklenice se ve sterilizátoru zahřívaly dvacet minut při sto dvaceti stupních Celsia. Tento postup 
zaručil, že se rok nebude výrobek kazit. 
 
Jan JARMAR, Bohušovická mlékárna 
-------------------- 
Standardní mléko má tři celé tři procenta bílkovin. Procesem ultrafiltrace dostáváme se k bílkovinám 
kolem šesti a půl procenta, to znamená dvojnásobné množství bílkovin. 
 
Jakub ŠČURKEVIČ, redaktor 
-------------------- 
Čtyřletý vývoj  přišel na deset milionů korun. Osm z nich zaplatila Technologická  agentura  České  
republiky . Už čtyři roky podporuje spolupráci výzkumu  a výroby. Už teď pracují řešitelé na novém 
nápoji vhodném pro ležící pacienty, kteří přijímají jídlo gastrosondou. Radek Kříž, Česká televize. 
 
 
 


