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I.  CÍL METODIKY 

 

 

II.  VLASTNÍ POPIS METODIKY 

Nedávné studie v rozličných zemích ukázaly, že potrava obyvatel mnoha vyspělých 
států obsahuje málo polyenových n-3 (omega-3) mastných kyselin (ryby a rybí 
produkty), vitaminu E (ořechy a rostlinné oleje), karotenoidů (zelenina a ovoce) 
a selenu (ořechy, zrniny). Čím více je např. slunečnicového oleje v potravě člověka, 
tím více se rozšiřuje poměr mezi n-6 a n-3 mastnými kyselinami, který má být 
alespoň 5:1 nebo nižší, ale běžně je 10:1, popřípadě vyšší. 

Bylo prokázáno, že nedostatek n-3 mastných kyselin, zejména dokosahexaenové 
kyseliny (DHA)  nepříznivě ovlivňuje kardiovaskulární funkce (Kinsella a kol., 1990) 
a u novorozenců může poškodit vývoj sítnice a mozku (Green a Yavin, 1998). PUFA, 
ale i MUFA (hlavně kyselina olejová) se významně uplatňují v prevenci řady dalších 
chorob. Typická „západní“ potrava obsahuje málo vitaminu E, selenu a je často 
deficitní v n-3 PUFA. Na druhé straně  jsou dnes všechny tyto látky volně dostupné 
jako kapsle nebo tablety v lékárně. Je však třeba pamatovat na to,  že u karotenoidů 
nebo selenu je velké nebezpečí  předávkování. Již desetkrát vyšší dávka selenu proti 
doporučované může být toxická. Proto je třeba, aby vyšší obsah  selenu, popřípadě  
i dalších antioxidantů, byl přítomen v takových potravinách, které se konzumují 
v poměrně stabilním množství. I z toho důvodu jsou vhodná právě vejce.     

První fáze výzkumu a vývoje obohacování 
konzumních vajec o n-3 PUFA byla v ČR 
ukončena již ve druhé polovině devadesátých 
let minulého století. V té době ale o věci ještě 
nebyla dostatečně informována chovatelská 
ani spotřebitelská veřejnost. Navíc i někteří 
specialisté na výživu z řad lékařů 
prohlašovali, že je to nejasná a dosud 
nedostatečně ověřená záležitost, a tudíž, že 
to nedoporučují. Přes značné úsilí se tehdy 
výzkumu nepodařilo prosadit bezesporu 
významnou novinku do chovatelské praxe. Nyní se to naopak stalo součástí tzv. 
životního stylu, hodně se o tom mluví a píše a lidé vědí o co jde. V produkci  ale 
zůstala ČR hodně pozadu, a to i za Ukrajinou, Běloruskem a některými asijskými 
nebo i africkými státy. Teprve teď se začíná objevovat zájem ze strany chovatelů. 
S postupem doby ve věci stále přibývají nové poznatky, kde výzkum v ČR nezůstává 
pozadu. Proto je možno doporučit zájemcům z řad producentů vajec bezpečné 
postupy.  

Cílem metodiky je poukázat na možnosti zvýšení obsahu monoenových ( MUFA) 
a polyenových (PUFA) mastných kyselin n-3 ve vejcích a zvláště ochrana 
mastných kyselin před  peroxidací.  
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V podstatě jsou následující možnosti:  

1. Přidat do krmných směsí pro slepice rybí tuk nebo rybí moučku s vyšším 
obsahem tuku. 

2. Přidat do krmných směsí sušené mořské řasy. 

3. Přidat některé sušené sladkovodní řasy, u nichž byl speciálním postupem zvýšen 
obsah příslušných mastných kyselin. 

4. Přidat celé nebo šrotované lněné semeno. 

5. Přidat lněný olej. 

6. Přidat řepkový olej z 00 odrůd. 

7. Různé kombinace předchozích možností. 

 

 

Výhody a nevýhody jednotlivých postupů 

Všechny postupy sami o sobě a bez náležitého souladu s antioxidanty zhorší 
skladovatelnost vajec, protože vyšší obsah nenasycených mastných kyselin zvýší 
peroxidaci  (žluknutí). Tu je možno dle nových poznatků do značné míry omezit. 
Všechny postupy taktéž zvýší náklady, ale v různé míře.      

Rybí tuk nebo mořské řasy obohatí vejce o nejcennější n-3 mastné kyseliny s tzv. 
dlouhým řetězcem jako je DHA, EPA (eikosapentaenová), DPA (dokosapentaenová). 
Přesun do vajec je účinný již při nižším zastoupení v krmné směsi, než jaký vyžadují 
rostlinné produkty.  Nevýhodou jsou poměrně vysoké  náklady a nebezpečí 
případných změn senzorických vlastností vajec jako je rybí příchuť. Té se však dá 
předejít nepřekračováním doporučené hranice přídavku do krmné směsi. Senzorické 
vlastnosti vajec ale mohou zhoršit i rostlinné zdroje PUFA, když není správně 
sestavena krmná směs. Z rybích tuků se nejvíce používají menhadenový a sleďový, 
méně tuňákový. Menhadenový tuk nejvíce zvýší DHA ve vejcích  při 3-4% v krmné 
směsi. Tato dávka hrozí zvýrazněním rybí příchuti syrového i vařeného žloutku. Pro 
vysokou účinnost menhadenového tuku stačí dávka 1,5% krmné směsi. Za 4 týdny 
zkrmování může dosáhnout obsah n-3 MK přibližně 200 mg v 1 žlouku 60 g vejce. 
Z toho bylo 106 mg DHA (Van Elswyk, 1997). Stejné množství DHA (100 mg)  bylo 
akumulováno ve žloutku teprve při 12% sleďové moučky v krmné směsi. Moučka ze 
sleďů obsahovala 68% dusíkatých látek a 14% tuku (Nash a kol., 1995). Také 4,8% 
mořských řas zvedlo n-3 MK i DHA, a to výše než 1,5% menhadenového tuku, ale 
v jednom ze 2 pokusů klesla hmotnost vajec o 1 g. Poloviční přídavek mořských řas 
(2,4%) byl bez negativních důsledků (Van Elswyk, 1997).  

Přídavky na bázi sladkovodních řas jsou novinkou a budou teprve zkoumány. Pro 
podmínky ČR může být vhodné lněné semeno nebo i lněný olej s vysokým obsahem 

Při všech uvedených opatřeních musí být v produkčních chovech upraveno 
složení krmných směsí, např. sníženo zastoupení  kukuřičného šrotu, zařazeno, 
zachováno nebo zvýšeno zastoupení úsušků a optimalizován přídavek 
přirozených antioxidantů, hlavně vitaminu E a selenu. 
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kyseliny alfa-linolenové (přes 50% z mastných kyselin). Běžně prodávaná vejce 
obsahují vyšší podíl n-6 PUFA, hlavně kyselinu linolovou (18:2 n-6), ale jsou chudým 
zdrojem n-3 mastných kyselin. Lněný olej obohatí vejce o kyselinu alfa-linolenovou, 
která je prekurzorem DHA, avšak elongace  v organismu člověka je velmi nízká, což 
je o to horší u starších lidí a dětí.    

Na začátku studia dané problematiky se lněnému semenu nebo oleji přisuzovaly 
téměř stejné přednosti jako mořským zdrojům. Když se ale nepotvrdila efektivní 
elongace, dostal se lněný olej trochu  do pozadí. Dnes jsou tady  nová zjištění o  
zdravotně příznivých aspektech samotné alfa-linolenové kyseliny a tudíž i lněného 
oleje. Již samotná LNA  účinně působí v prevenci při ischemické srdeční chorobě 
(Hu a kol., 1999). U pacientů po infarktu myokardu byla zjištěna statisticky nižší 
úmrtnost na srdeční  onemocnění, pokud přijímali experimentální dietu s vyšším 
obsahem kyseliny alfa linolenové (de Lorgeril a kol., 1994). Nutno však říci, že LNA 
zůstává v kladných vlivech na zdraví člověka vzadu za DHA a EPA. Lněný olej je pro 
obohacování krmných směsí poměrně rizikovou volbou. Jeho nevýhodou je velmi 
rychlé žluknutí a za určitých podmínek i výbušnost. Volba  lněného oleje vyžaduje 
lisování lněného semene za studena a přípravu krmné směsi nejdéle na 1 týden, což 
mohou být  značná omezení pro komerční chov nebo výrobnu krmných směsí. 
Pokud má  samostatně přidávané celé lněné semeno náležitě zvednout n-3 MK ve 
vejci, je  ještě desetiprocentní obsah v krmné směsi poměrně nízký  a spíše se 
doporučuje 15%. Při této dávce je možno očekávat více než 200 mg LNA v 1 žloutku. 
Dle našich výsledků zvedne devět procent lněného semene v krmné směsi  obsah 
LNA ve žloutku asi na  180 mg (tabulka 3). Nebyly zjištěny větší rozdíly v množství 
uložených n-3 mastných kyselin, pokud bylo přidáno celé nebo šrotované lněné 
semeno. Lněné semeno je hůře stravitelné a při jeho vysokých dávkách byl někdy 
zaznamenán pokles užitkovosti spolu s poklesem hmotnosti slepic.   

Řepkový olej má vysoký obsah kyseliny olejové (55% z MK), která je také přínosná 
ve zdravotní prevenci, slušný obsah kyseliny alfa-linolenové (nejčastěji 8-13%) a 
dobrý poměr mastných kyselin  n-6:n-3. Kyselina olejová a tudíž i řepkový olej je 
výrazně odolnější proti peroxidaci než lněný olej. Řepkový olej je  snadno dostupný a 
jsou s ním značné zkušenosti. Když však byly srovnávány oleje s vysokým obsahem 
kyseliny olejové v působení na výskyt ischemické choroby srdeční u člověka, byl 
účinnější olivový olej než řepkový 00. Závěr byl, že řepkový olej obsahuje další látky, 
které efekt kyseliny olejové částečně snižují (Larsen a kol., 1999).    

Výsledný obsah mastných kyselin ve vaječném žloutku nezávisí jen na volbě 
přidávaného tuku a jeho dávce, ale na celém složení krmné směsi, množství 
přijatého krmiva a době zkrmování dané směsi. Následující tabulka uvádí zastoupení 
mastných kyselin ve vejci po přídavku vybraných tuků. 

 



 

    

10 

Tabulka 1. Zastoupení MK ve vejci v závislosti na přídavku tuku  
(Farrell a Gibson, 1991) 

 

MK (% z celkových MK) 

16:0 18:1 18:2 18:3 20:5 22:6 
Tuk  
nebo KS 

g/kg 
KS 

PA OA LA LNA EPA DHA 

Celkem  
n-3 

Poměr 
n-6/n-3 

Obchodní 
KS 

 25,1 46,7 12,7 0,3 0,2 0,6 1,2 13,0 

Z tresčích 
jater 

60 26,9 42,5 11,3 0,6 0,9 4,3 6,3 1,9 

Makrelový 60 27,8 38,5 9,9 0,3 1,1 5,8 7,9 1,4 

Makrelový 40 27,2 40,1 12,5 0,4 0,7 4,4 6,0 2,3 

Makrelový 20 27,9 40,5 11,8 0,4 0,4 3,4 4,6 2,8 

Lněný/  20         

Makrelový 20 24,5 43,2 12,5 3,3 0,5 3,3 7,5 1,8 

Řepkový/  20         

Makrelový 20 25,6 42, 3,1 0,8 0,4 3,1 4,6 3,1 

PA= k. palmitová 
OA= k. olejová (n-9) 
LA= k. linolová (n-6) 
LNA= k. alfa-linolenová (n-3) 
EPA= k. eikosapentaenová 
DHA= k. dokosahexaenová 
Pozn.: další n-6 nebo n-3 MK zastoupené v nepatrném množství nejsou jednotlivě uvedeny, ale mohly 
být započteny do poměru n-6:n-3.   

 

Senzorická kvalita modifikovaných vajec 

Vaření neovlivňuje složení mastných kyselin ani jejich funkční působení. Při 
senzorických testech byla z části  odlišena  n-3 vejce od kontrolních, pokud byla 
upravena jako míchaná, ale ne když byla uvařena natvrdo (Van Elswyk a kol., 1992). 
Testování rozdílů mezi čerstvými a skladovanými vejci nevyšlo jednoznačně. Vejce 
od slepic s přídavkem 15-20% lněného semene byla cítit po rybině (Jiang a Sim, 
1994; tabulka 2). Vyšší než 10% obsah lněného semene v krmné směsi snížil 
akceptovatelnost vajec v důsledku změny vůně a chuti (Leeson a kol., 1998). 
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Tabulka 2. Počet a % vajec s rybím pachem při senzorickém hodnocení;  
15-20% lněného semene v krmné směsi u n-3 vajec 

 

KS s vysokým obsahem MK řady  

n-9 n-3 n-6 

Kontrolní 
skupina 

Hodnocení 1 

počet  1 13 0 2 
36 hodnotitelů 

% 3 36 0 6 

Hodnocení 2 

počet  0 10 0 0 
28 hodnotitelů 

% 0 36 0 0 

 

Přídavek vitaminu E do krmné směsi, často i ve větším množství, neodstranil rybí 
pach, pokud bylo v krmné směsi  nad 10% lněného semene (Leeson a kol., 1998). 
Nam a kol. (1998) nezjistili žádnou změnu senzorických vlastností kuřecího masa po 
10% lněného semene a 100 mg/kg vitaminu E. Omega-3 vejce od slepic, které 
dostávaly krmnou směs s 1,5% manhadenového oleje nebo s 5% lněného semene 
byly jen výjimečně označeny jako senzoricky odlišné od běžných vajec. Také Garcia-
Rebollar a kol. (2008) nenašli  senzorické změny vaječného žloutku při společném 
přídavku rybího tuku a lněného oleje.  Po 2,4% mořských řas neuvedl žádný 
hodnotitel, že vejce jsou odlišná od kontrolních (Van Elswyk, 1997). Při nižších 
doporučených dávkách zdrojů n-3 PUFA nebyly u vajec shledány žádné rozdíly 
v technologických vlastnostech. Odlišnosti v senzorických parametrech vajec 
souvisejí s kvalitou použitých tuků.  Teprve nejnovější výsledky výzkumu včetně 
našich ukazují, jak efektivně stabilizovat tuky n-3 vajec.  

Budoucnost mají mikrokapsle s n-3 tuky. Mikrokapsle se již vyskytují v potravinových 
produktech v prodejnách. Např. pomerančový džus obohacený mikrokapslemi rybího 
tuku. Mikrokapsle s n-3 mastnými kyselinami jsou také v mléce, jogurtech a sušených 
výrobcích. Drobné kapsle jsou mikroskopické velikosti (jedna tisícina milimetru) a 
konečný produkt vypadá jako mouka. Velký pokrok není jen v samotných 
možnostech využití mikrokapslí, ale i v tom, že chrání olej proti žluknutí, změně chuti 
a vzniku pachu. V oddělení výzkumu potravin a bioproduktů Univerzity 
Saskatchewan v Kanadě vyvíjejí od roku 2007 mikrokapsle z hrachu a řepky, které 
budou vázat kapénky lněného oleje a udržovat ho chutný a v perfektním stavu. 
Výzkum je financován  od Saskatchewan Department of Agriculture and Food  a 
Advanced Foods and Materials Network Očekává se, že koncem roku 2009 bude 
vyvinut semikomerční prototyp mikrokapsle na rostlinném základě, která bude chránit 
lněný olej. V současné době je většina mikrokapslí vytvářena na podkladě želatiny. 
Změnou živočišného materiálu za rostlinný hodně pomohou farmářům, kteří pěstují 
hrách, řepku a len, protože předpokládají široké využití.   
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Doporučení pro produkci n-3 vajec 

Jednotlivé produkční chovy zkrmují krmné směsi, které se vzájemně liší zastoupením 
běžných krmiv i složením vitamino-minerálních doplňků a jsou pro daný chov do 
určité míry ekonomicky výhodné. Proto zde nejsou doporučeny celé krmné směsi, ale 
pouze přídavky pro produkci vajec obohacených o n-3 MK.  

Pokud by se určitý chov rozhodl pro produkci n-3 vajec na základě rybího tuku nebo 
mořských řas, z dosavadního textu je jasné, jak postupovat. Krmná směs bude 
obsahovat 1,5% perfektního rybího tuku, nejlépe menhadenového (ryba z čeledi 
sleďovití) nebo 2,5% sušených mořských řas. Dále do 1 kg krmné směsi přidat 100 
mg vitaminu E (DL- alfa- tokoferyl acetát) a 0,3 mg selenu (Selplex).   

Z rostlinných zdrojů doporučujeme buď samotné lněné semeno s vysokým obsahem 
LNA nebo lněné semeno v kombinaci s řepkovým olejem. Lněné semeno celé nebo 
šrotované společně s pšenicí. Podíl lněného semene v kompletní krmné směsi bude 
5-9%. Lněné semeno obsahuje zhruba 40% lněného oleje a stejné množství 
řepkového oleje je v řepkovém semeni 00. Do 1 kg krmné směsi bude přidáno 100 
mg vitaminu E a 0,3 mg selenu ze Selplexu.  V ČR je cenově nejpřijatelnějším 
zdrojem vitaminu E  Rovimix 50 AD, který zvýší v současné době cenu 1 q krmné 
směsi o 13 Kč. Přídavek Selplexu představuje 9 Kč/1q KS.  Na základě našich 
pokusů dobře vychází také kombinace lněného semene s řepkovým olejem (tabulka 
3). Vysoký obsah kyseliny olejové v řepkovém oleji do určité míry omezí proces 
žluknutí tuku a obohatí vejce o kyselinu olejovou.  

 

Tabulka 3. Obsah mastných kyselin ve vaječném žloutku  
(mg/ žloutek o hmotnosti 18 g = 1 vejce 60 g)  po přídavku lněného 
semene a řepkového oleje 

Mastné kyseliny Lněné semeno1 
Lněné semeno  
a řepkový olej 002 

Kontrolní 
skupina3 

14:0  myristová 14,5 a 15,7 a,b 17,2 b 

16:0  palmitová 555,2 a 548,4 a 672,9 b 

18:0  stearová 176,4 168,2 179,1 

Celkem nasycené 746,1 a 732,3 a 869,2 b 

16:1 n-7 palmitolejová 153,7 182,7 145,9 

18:1 n-9  olejová  862,3 a 1210,1 b 947,4 a 

Celkem 
mononenasycené (MUFA) 

1016 a 1392,8 b 1093,3 a 

18:2 n-6 linolová 392,9 a 412,6 a,b 437,7 b 

18:3 n-3 α-linolenová  179,5 a 156,4 a 32,8 b 

20:4 n-6 arachidonová  46,8 a 53,6 b 64,1 c 

20:5 n-3  
eikosapentaenová  

6,2 a 5,9 a 4,1 b 
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22:5 n-3    
dokosapentaenová 

1,7 1,3 - 

22:6 n-3     
dokosahexaenová 

29,4 a 27,8 a 16,9 b 

Celkem polyenové 
(polynenasycené,  
n-6, PUFA n-6) 

439,7 466,2 501,8  

PUFA n-3  216,8 a  191,4 a  53,8 b 

PUFA n-6/ PUFA n-3  2,0 a 2,4 b 9,3 c 

a,b,c Rozdílná písmena u jednotlivých průměrných obsahů MK vyjadřují statisticky významné 
diference (P<0,05). 
1Krmná směs obsahovala 9% celého lněného semene, což představuje 3,6% lněného oleje.  
2Krmná směs obsahovala 5% lněného semene a 1,5% řepkového oleje (celkem 3,5% oleje).   
3Kontrolní krmná směs obsahovala 3,5% směsi živočišných tuků a rostlinných olejů v poměru 1:1.   

 

 

Z nasycených mastných kyselin jsou pro zdraví člověka nebezpečné kyselina 
myristová a palmitová. Ty proti kontrolní skupině klesly. Lněné semeno i lněné 
semeno s řepkovým olejem silně snížily poměr n-6:n-3 PUFA. Optimální je 5:1 
a nižší. Poměr n-6:n-3 v potravě je důležitější než denní příjem n-3 mastných kyselin. 
Řepkový olej zvedl kyselinu olejovou a obě úpravy přidaných olejů i celkové n-3 MK. 
Je běžně známo, že esenciální je i kyselina linolová. Protože je ale n-6, nemá 
překračovat normované množství a n-3 MK k ní mají být ve správném poměru. 

 

Antioxidační podpora polynenasycených mastných kyselin ve vaječném 
žloutku  

Přestože je vitamin E silnějším antioxidantem než selen, sám o sobě nechrání 
dostatečně PUFA  proti peroxidaci. Reaktivní formy kyslíku vznikající při peroxidaci 
vedou ke tvorbě  oxysterolů a malondialdehydu, schopných modifikovat tuky, 
bílkoviny, glycidy a nukleové kyseliny (Niedernhofer a kol., 2003). Selen a vitamin E 
působí synergicky v systému antioxidativní ochrany polynenasycených mastných 
kyselin v buněčných membránách. Teprve jejich společný přídavek do krmné směsi, 
a to ve správné výši a vzájemném poměru má náležitý efekt.  Poměrně dobré 
výsledky v kombinaci s vitaminem E má i selen v anorganické sloučenině, ale 
organický zdroj je lepší. Skořápková vejce uložená v chladničce mají proti masu tu 
výhodu, že jsou mnohem odolnější proti peroxidaci, přestože obsahují vysoké 
množství tuku. Stanovení malondialdehydu (MDA) ve vaječném žloutku čerstvě 
snesených  a skladovaných vajec dá odpověď na otázku stavu tuků a mastných 
kyselin. Nižší číslo znamená vyšší kvalitu (tabulka 4).   
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Tabulka 4. Hromadění MDA ve vaječném žloutku čerstvých vajec a vajec 
skladovaných 21 dní při pokojové teplotě (22-25o C), mg MDA/kg žloutku 

Vejce  Lněné semeno1 
Lněné semeno 
a řepkový olej 002 

Kontrolní skupina3 

Čerstvá          a   0,94  0,88  0,90 

                       b 0,97 0,92 0,98  

                       c 0,89 0,86 0,87  

                       d  0,82 0,84 0,81 

 Skladovaná   a  1,93   A  1,71  A  1,66  A 

                       b 1,96  A 1,78   A 1,62  A 

                       c  1,43   B 1,29   B 1,35  B 

                       d 1,18  C  1,02   C  0,96  C 

1,2,3Stejné složení krmných směsí a zdroje mastných kyselin jako v tabulce 3. 

a- do krmných směsí bylo přidáno 15 mg vitaminu E/kg v rámci vitamino-minerálního doplňku. Selen 
nebyl přidán. 

b- do 1 kg krmných směsí bylo přidáno 100 mg vitaminu E. 

c- do 1 kg krmných směsí byly přidány 0,3 mg selenu Selplexem. 

d- do 1 kg krmných směsí bylo přidáno 100 mg vitaminu E a 0,3mg selenu Selplexem. 

A,B,C- statisticky významné rozdíly ve sloupci dle zdroje PUFA jsou označeny nestejnými písmeny 
(P<0,05). 

 

Je zřejmé, že společný přídavek vitaminu E a selenu snížil formování MDA ve 
vaječném žloutku prvních 2 skupin na úroveň kontrolní skupiny. 

 

 

III.  SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 

Jak již bylo uvedeno, vlastní obohacování vajec o polyenové mastné kyseliny n-3 
není nové a je běžné v řadě států. To platí i o použití lněného semene nebo lněného 
oleje. Nové postupy doporučené  pro praxi, které přináší metodika jsou: 

1.  ���� Zastoupení lněného semene  a řepkového oleje v krmné směsi v množství  
5% a 2%.  

���� Kombinace lněného semene s řepkovým olejem je významná v tom, že 
dochází ke zvýšení obsahu kyseliny olejové ve žloutku, která má  jednak  
zdravotně příznivý vliv a dále  větší odolnost proti oxidaci. 

2.  ���� Antioxidační podpora zejména nenasycených mastných kyselin ve 
vaječném žloutku společným přídáním 100 mg vitaminu E a 0,3 mg selenu 
ze Selplexu do 1 kg krmné směsi. 
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IV.  POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 

Metodika je určena pro producenty konzumních vajec a výrobce krmných směsí. 
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VII.  ANOTACE 

Lněný olej s vysokým obsahem kyseliny α-linolenové, přidaný do krmiva, zvýší obsah 
polyenových  mastných kyselin  n-3 ( PUFA n-3) v živočišných produktech. Lněný 
olej je však velmi náchylný k oxidaci, což omezuje možnost jeho použití pro produkci 
obohacených nebo též funkčních potravin. V metodice je doporučena antioxidační 
ochrana nenasycených mastných kyselin přidáním řepkového oleje, zdroje 
organického selenu a vitaminu E. Zejména v tom spočívá přínos metodiky. Ta 
poskytuje návod  na několik možností produkce PUFA n-3  vajec.  Jednou z nich jsou 
vejce s vyšším obsahem n-3 mastných kyselin a současně selenu a vitaninu E. Dále 
vejce, která obsahují jak více n-3, tak i mononenasycených MK (MUFA). Nakonec 
vejce, v nichž je hodně zdraví prospěšných MK obou řad, selenu a vitaminu E.     
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