
Jakost potravin, metody zjišťování jakosti

Jakost surovin je dána:
- chemickým složením
-organoleptickými vlastnostmi
- biologickou hodnotou
- zdravotní nezávadností
- způsobem ošetřování, skladování a předvýrobní úpravy

! podniky potravinářského průmyslu musí postupovat podle svých schválených receptů, 
předpisů a norem, údaje o tom musí udávat na obalech výrobků

  
Metody zjišťování jakosti potravin
- podle způsobů provedení a charakteru výsledků se dělí na:
1. Subjektivní metody zkoumání
2. Objektivní metody zkoumání

1. Subjektivní metody
= senzorické-smyslové posuzování
- jedna z nejstarších metod, rychlá, používá se při přejímce zboží do skladu

- zrak –vzhled, barva, barevné odstíny, tvar. Hrubé příměsi a zakalení, poškození, deformace 
obalů
- čich- pachy a vůně
- chuť- sladkost, hořkost, slanost, kyselost, trpkost, palčivost, svíravost…
- hmat- granulace, tuhost, pevnost, pružnost, teplo, chlad, vlhkost..
- sluch-výjimečně
př. mouka- barva, hrubé znečištění, napadení škůdci
                - typická vůně, zatuchlost, nežádoucí pachy
                - hořkost, kyselost
                - granulace, sypkost, vlhkost

2. Objektivní metody zkoumání

- fyzikální- za použití fyzikálních přístrojů a pomůcek
                 - váhy- hmotnost, hustoměr- hustota roztoků, lihoměr- % etanolu v lihovinách,
                 - pevnost a pružnost výrobků

- mikroskopické- přítomnost živočišných škůdců/roztoči/, druhy příměsi

- mikrobiologické- úkolem je zajistit zdravotní nezávadnost suroviny a vyloučit přítomnost 
                              různých druhů mikroorganismů/ hlavně patogenních/

- chemické- chemické složení výrobku- množství a druhy jednotlivých živin, množství vody,
                                                                minerálních  látek, vitamínů



- po všech zkouškách- potravina může být od plnohodnotné až po 
nevyhovující,porušenou

Příčiny znehodnocování potravin
- potraviny jsou organického původu- rozkládají je mikroorganismy/enzymy/- mění jejich 
vzhled, chuť, konzistenci, vůni, často vznikají zplodiny, které ohrožují i život, při 
znehodnocování působí více vlivů

1. Fyzikálně- chemické vlivy

a/ teplo- optimální teplota pro rozvoj mikroorganismů, především bakterií a plísní= 30-40°C,
               při snižování teploty- zpomalování jejich životních pochodů 
              - teplota : -18°C zastavují se životní pochody mikroorganismů
              - nízká teplota- znehodnocování např. brambor, potravinářských olejů/kaly/

b/ světlo- působí nepříznivě na suroviny, světelné záření se skládá ze 3 složek:
               - infračervené záření- projevuje se jako tepelné záření, urychluje rozklad tuku, 
vysychání
                                                  surovin
               - viditelná složka-liší se podle světelného zdroje zabarvením
                                           - podporuje vegetaci mikroorganismů/ rozkladné pochody/
               - ultrafialové záření- urychluje oxidační děje, rozklad tuků, znehodnocuje vit.C,
                                                 podmiňuje stárnutí výrobků

c/ vlhkost- potraviny vlhnou, roztékají se , tvrdnou/cukr,, sůl/

d/ vzdušný kyslík- příčinou oxidačních pochodů/ + světlo a teplo/
                             - u tuků

2. Biologické vlivy

- jsou vyvolávány činností mikroorganismů, jejichž činnost je podpořena fyzikálními vlivy
- jejich původci jsou: bakterie, kvasinky, plísně
a/ bakterie- jednobuněčné mikroorganismy, mají různé tvary: kulovitý=koky, 
tyčinkovitý=bacily,
                    šroubovitý=spirily
                  - rozmnožují se dělením
choroboplodné- vyvolávají infekční onemocnění/ salmonelózy/
užitečné- podmiňují různé druhy kvašení/ kysání zelí/
hnilobné-způsobují hniloby

b/ kvasinky-jednobuněčné mikroorganismy, řadí se mezi houby, rozmnožují  se pučením
divoké- na slupkách ovoce, bobulích vinné révy/výroba alkoholických nápojů pro kvašení/



kulturní- při výrobě piva, lihu, droždí a vína                  
! kvašení marmelády, kompotů

c/ plísně- mezi houby, vyskytují se ve vlhkém prostředí, vytvářejí bílé, šedozelené až černé
               povlaky- nebezpečné
               - využití: výroba plísňových sýrů, léků/penicilín/

Rozkladné procesy

Hniloba-mikrobiální rozklad bílkovin
             - napadená hmota mění barvu a zapáchá
             - vznikají při ní jedovaté látky- jedy-toxiny/ př.klobásový jed/
            
Kvašení a kysání- kvasné procesy se dělí na: alkoholové kvašení/ vzniká při něm oxid 
uhličitý a alkohol/, způsobují ho různé druhy kvasinek
                                                                          kysání- vzniká-li organická kyselina
                                                                                     - mléčné kvašení/ mléčné bakterie, 
výsledkem  je kyselina mléčná

Plesnivění- prorůstání potravin koloniemi různých plísní- chléb, ovoce, maso…
                                                                                            - vlhké stěny a podlahy




