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Cukr,  sladidla  a  kypřidla 

1.  Cukr  

 je hlavním sladidlem při přípravě jídel a v potravinářském průmyslu   

 řepný cukr je (disacharid) složený ze 2 jednoduchých cukrů - glukozy (cukr hroznový) a 

fruktozy (cukr ovocný) 

 cukr neobsahuje žádné výživné látky, je pouze zdrojem energie ( sladkosti = obezita) 

 hlavní surovinou pro výrobu cukru je cukrová řepa a cukrová třtina ( třtina) 

 řepa obsahuje 16 - 20 % cukru  (objev cukru v řepě 1747 Andreas Marggraf) 

 

Postup  výroby  řepného  cukru - podrobně viz učebnice Suroviny 

1. Vyprání řepy. 

2. Nakrájení řepy na tenké hranolky - řepné řízky. 

3. Horkou vodou se řízky vyslazují a vzniká difúzní šťáva, vyslazené řízky slouží jako krmivo. 

4. Difúzní šťáva se vápnem čistí od necukerných látek a vzniká lehká cukerná šťáva s 13 - 18 

% cukru. 

5. Působením tepla a sníženého tlaku se odpaří přebytek vody a vzniká těžká šťáva s     60 % 

cukru. 

6. Dalším odpařením vody se získává surový krystalový cukr hnědé barvy s 97 % cukru  

7. Hnědý surový cukr se čistí na bílý krystalový cukr (afinace a rafinace). 

8. Zbytek po výrobě cukru je tmavě hnědá sirupovitý roztok - melasa, který slouží k výrobě 

droždí a lihu a jako krmivo. 

 

 

Tržní druhy cukru 

 cukr krystal (hrubý) 

 cukr krupice (jemný krystal) 

 cukr moučka, mletý krystal s přídavkem 3 % škrobu (aby lépe ulpíval na pečivu) 

 kostkový cukr - lisovaný krystal   

 hygienicky balený cukr  

 želírovací cukr pro výrobu ovocných výrobků 

 

 

Použití  cukru 

 slazení pokrmů a horkých nápojů 

 cukrářská a pekařská výroba 

 výroba cukrovinek (bonbony, čokoláda, sušenky, oplatky) 

 výroba nápojů (limonády, sirupy) 

 ostatní potravinářská výroba (sterilované výrobky, mléčné výrobky aj.) 
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2.  Umělá  sladidla  

 chemické látky sladké chuti neobsahující cukr, s výjimkou sorbitu nemají energetickou 

hodnotu 

 slouží ke slazení dietních výrobků při diabetické a redukční dietě a do výrobků, kde nelze 

použít cukr z technologických důvodů (např., aby sterilované okurky nekvasily) 

 vyrábí se formě, prášku, kapek a tablet (tableta = kostka cukru) 

 u sladidel nesmí být překročena maximální denní dávka, jinak je riziko zdravotních 

problémů 

 

Druhy umělých sladidel 

1. Sorbit - necukerné sladidlo přírodního původu, nevýhodou je vysoká kalorická hodnota, 

snáší tepelnou úpravu (DIA pečivo). 

2. Sacharin - umělé sladidlo 300x sladší než cukr, snáší tepelnou úpravu (DIA pečivo) 

3. Aspartam - 200x sladší než cukr, používá se jen do nápojů, teplem se rozkládá a hořkne, 

proto se nehodí do vařených jídel a do pečiva  

 

 

3.  Kypřidla  

 

 kypřením se souvislá hmota těsta mění na pórovitou hmotu   

 3 základní druhy kypření podle způsobu tvorby kypřícího plynu: 

 fyzikální kypření - pomocí vzduchu a vodní páry - šlehané hmoty, pálená hmota 

 chemické kypření - kypřící plyn vzniká rozkladem chemické látky - kypřící prášek, 

amonium - třené hmoty, linecká těsta 

 biologické kypření - kypřící plyn vzniká rozkladem cukru vlivem činnosti kvasinek z 

droždí - kynutá těsta  

 

Chemická  kypřidla  

 kypřící prášek - směs jedlé sody (hydrogenuhličitan sodný) a kyseliny citrónové se škrobem, 

ve styku s vodou vzniká CO2 (podobně jako šumák) 

 kypřící prášek přidáváme vždy do mouky  

 amonium - hydrogenuhličitan amonný (cukrářské kvasnice), používá se do cukrářských 

výrobků a perníků, působeném tepla vzniká čpavek (NH3)  

 amonium dáváme vždy do vody  
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Droždí (kvasnice) 

 čisté lisované kvasinky vyrobené lihovým kvašením melasy  

 kvalitní droždí má šedohnědou barvu, polotuhou konzistenci a mírně pruží, bez cizích chutí 

a pachů  

 při skladování nesmí droždí zmrznout ani oschnout, jinak ztrácí kypřící schopnost  

 skladujeme zabalené při teplotě 4 až 6°C  

 


