
Obiloviny

Charakteristika obilnin a obilovin

Obilnina = kulturní tráva pěstovaná pro škrobnatá semena- obilky
Obilovina /cereálie/ = vymlácené zrno těchto trav
- známé již ve starověku-Čína, Egypt, Babylonie
- obilky- využívány pro svůj obsah živin- hlavně škrobu a bílkovin
- obilnářské oblasti- evropská část Ruska, Kazachstán, západní Sibiř, USA, Kanada, 
Argentina…
- potřebu živin kryjí takto: 56 % sacharidů, 40 % bílkovin, 26 % železa, 13 % vápníku, 31 % 
vit. B1, 16 % vit. B2…
- celková energetická potřeba obyvatelstva je zajišťována obilovinami asi ze 45 %

Druhy a pěstování obilnin, použití

 Pšenice -  u nás nejrozšířenější obilnina
               - různé odrůdy podle půdních a klimatických podmínek/ vyžaduje dobré podm./
               /- odrůdy se dělí podle barvy, ostnatosti, barvy obilek, barvy pluch, tvrdosti, 
vegetační  doby/
               - výroba mouky na pšeničný chléb, pekařské a trvanlivé pečivo, cukrářské pečivo
               - mele se různé druhy krup, krupic, krupiček a mouk
               - výroba pšeničného škrobu
               - klíčky- farmaceutický průmysl
               - bílkoviny obsažené v pšeničném zrnu jsou ve formě lepku- je důležitý pro tvorbu
                 struktury pečiva
               
Žito - chudší půdy, vyšší polohy, snáší i větší mrazy
       - pěstuje se na zrno nebo zelené krmivo
       - žitná  mouka, pražená žitná káva, kávové náhražky
       - v lihovarech- žitná pálenka a likéry
       - farmaceutický průmysl/ žitné klasy infikované parazitní houbou námelem/

Ječmen- dobře přizpůsobivý klimatickým a půdním podmínkám
             - dělí se na : sladovnický 
                                 krmný
             - zpracovává se na kroupy, krupky i  mouky
             - velká část - k výrobě pivovarského a pekařského sladu

Oves- nenáročný na pěstování
         - u nás- hlavně ke zkrmování
         - zrno obsahuje větší množství vlákniny
         - má dietetické vlastnosti- k přípravě dietních pokrmů
         - zpracovává se na ovesné vločky, ovesnou rýži, krupici a mouku- vysoká biologická  
           hodnota



Žitovec - vznikl křížením pšenice a žita
             - především pro krmné účely, výrobky-speciální pečivo   

Kukuřice - u nás hlavně ke krmným účelům,na zelené krmivo nebo na siláž
                - k výrobě krupice, mouky - bezlepková dieta
                - k výrobě škrobu
                - z kukuřičných klíčků se lisuje olej
                - k výrobě destilátů
                - kukuřičné vločky- cornflakes, pražená- popcorn

Proso- hlavně na krmivo/ptáci/
          - loupe se , upravují se z něho jáhly- k přípravě různých pokrmů, dezertů

Rýže- bahenní rostlina, vodomilná a teplomilná
         - v jihovýchodní Asii- základní potravina
         - podle způsobu zpracování se rozlišují různé tržní druhy rýže:
            neloupaná – má jen vymlácená zrna-vysoký obsah vlákniny, minerálních látek a       
vitamínů
            přírodní /natural, hnědá/ - částečně obroušená slupka-vyšší obsah tuku, vitamínů, 
            minerálních látek
            leštěná/bílá/ -vyloupaná, obroušená-méně vit. a min. látek, působením zvýšené teploty
            bez přidání vody se z ní vyrábí předvařená rýže
            rýže parboiled-zvláštní úprava – živiny se pod tlakem dostanou do středu zrna
            - u nás- Jižní Morava
         - po oloupání na loupacích strojích- čištění, hlazení, leštění- k vaření, přípravě jídel
         - kvalitní škrob 
         - mouka, alkoholické nápoje

Pohanka-není pravá obilnina, ale složením se blíží obilninám
               - náročná na pěstování
               - semeno obsahuje hodně škrobu, bílkovin, minerálních látek a látku rutin-chrání 
stěny cév
               - mouka, kroupy, krupice, lámanka

Amarant /laskavec/
               - není pravá obilovina
               - semena mají vysoký obsah bílkovin, minerálních látek a vitamínů
               - mouka
                              

Na bezlepkovou dietu: kukuřice,  proso, rýže, amarant



Stavba obilnin

Kořeny- drží rostlinu v půdě, přijímají vodu a v ní rozpuštěné minerální látky potřebné 
k růstu  a k výživě

Stonek/stéblo/ - je duté/ s výjimkou kukuřice/, spojuje jednotlivé části rostliny, nese 
květenství,  vede vodu a výživné látky k listům, vytvořené organické látky – živiny, rozvádí 
                         k příslušným orgánům a ukládá je do zrna

Květenství- tvoří klas nebo lata, popř. palice

Listy- nejdůležitější orgán fotosyntézy

Plod- zrno- tzv. obilka- jeho uzráním je ukončen životní cyklus rostliny, je to v podstatě 
zárodek  nové rostliny se zásobárnou všech nejdůležitějších látek

Obilné zrno – stupně při dozrávání:
- mléčná zralost/zelená/  - zrno obsahuje asi 50% vody
- vosková / žlutá/ - 30-40% vody
- fyziologická- 20-25% vody- ukončuje se přívod živin, zrna jsou tvrdší
- botanická – zrnondozrálo, slámovbě žlutá barva, stoupá obsah škrobu, voda 12-15%

Stavba a složení obilného zrna

1. Obal-  tvoří jej oplodí a osemení
             - obsahuje vlákninu, minerální látky, bílkoviny a vitamíny skupiny B a PP
             - podle stupně vymletí přechází část těchto vrstev do mouky a zvyšuje tak její 
biologickou 
               hodnotu

2. Klíček-  zárodek budoucí rostliny
                 - obsahuje větší množství tuků, bílkoviny, lecitin, enzymy, vitamíny, růstové     
                  hormony a minerální látky                  
                - nemá dobrý vliv na skladování mouky/ vyšší obsah tuků a na pekařské a 
pečivárenské 
                  vlastnosti mouky- odstraňuje se před mletím
                - sušené obilné klíčky- přidávání do pokrmů

3. Moučné jádro- endosperm- tvořeno buňkami, které jsou vyplněny škrobem a vrstvou 
buněk
                                                   na obvodu vyplněnými bílkovinami-lepkem
                                                  - na množství a kvalitě těchto látek – hlavně lepku- závisí 
jakost
                                                   mouky 
                                                  - minerální látky- nepatrné množství



Chemické složení obilných zrn závisí na druhu a na odrůdě obilniny, na půdních a 
klimatických
podmínkách. Na další zpracování obilného zrna má vliv i technologický postup, klimatické 
podmínky při sklizni a posklizňová úprava.

Zpracování obilí

- po sklizni obilovin následuje tzv. posklizňová úprava- zahrnuje:
                                                       a/  úpravu vlhkosti- sušením v sušárnách- zrno po něm smí
                                                            obsahovat  nejvýše 14-15 % vody
                          
                                                        b/ skladování v obilních silech- sledování vlhkosti a 
teploty
                                                            pomocí větrání, chlazení, zrno se přesypává nebo 
přehazuje,
                                                            lze použít i chemické prostředky při skladování

! špatné skladování- znehodnocení zrna
                                                         c/ čištění před zpracováním ve mlýnech, krupárnách, 
                                                            škrobárnách, pivovarech, lihovarech, sladovnách apod.

                                                          

Mlýnská technologie
- hlavním cílem  při zpracování obilí je oddělit obalové části zrna od moučného jádra, což se 
provádí postupným drcením zrna s následným tříděním
-  výsledkem jsou: jedlé produkty: krupice a mouky
                              krmné produkty: otruby, klíčky

Mlýnská technologie zahrnuje: 
a/ předčištění a přípravu obilí na zámel
b/ přípravu zrna k mletí
c/ mletí obilí
d/ míchání obchodních druhů mouky

Současná mlýnská technologie rozlišuje 2 základní způsoby mletí obilí:
a/ mletí na mouky- hlavně při mletí žita
b/ mletí na krupici - při  mletí pšenice / maximální množství krupic, které se dále čistí, luští 
a
   vymílají

Mouka     -mlýnský produkt vzniklý mletím obilných zrn podle technologie 
určené druhem  obilí



                - největší význam pro lidskou výživu má pšeničná mouka a žitná 
                - pro CUV- pšeničná mouka
                - trvanlivé pečivo- výroba perníkových výrobků- i žitná a ječná mouka

Mouka- výroba

1. Předčištění obilí - odstranění hrubých nečistot

2. Míchání obilí na zámel - cílem je vytvořit směs standardní jakosti/ tzv. 
zámel/-
    provádí se u pšenice, kdy se smíchá 4-5 odrůd, které poskytují mouky 
s různým
   množstvím a kvalitou lepku, žito se většinou nemíchá

3. Příprava zrna k     mletí :  
    a/ čištění – speciální stroje- zbavování nečistot, prachu, cizích příměsí, 
plevelů
    b/ hydrotermická úprava – nakrápění a odležení bez záhřevu
    c/ opracování zrna v odíracím stroji / dříve loupacím / - odstranění části 
       obalových vrstev, zbytků nečistot, u žita- i k oddělení klíčků

4. Mletí – základními operacemi je  drcení a třídění
    Drcení zahrnuje: 

a/ Šrotování - rozemílání obilného zrna ve válcových stolicích, rozemletím zrna 
vzniká šrot – padá na síta/ určitá velikost otvorů/, která se otřásají, rozemleté 
částice obilného zrna se propadávají=propad- dále se zpracovává luštěním
zbylý šrot = přepad-zůstává na sítech, přepad se znovu rozemílá na jemnější 
šrot, prosévá a celý postup se několikrát opakuje  - u pšenice 7x až 8x.
- opakovaným vyséváním se vytřídí různé produkty podle velikosti sít - 
krupice, krupičky a různé druhy mouky
- na konec na sítech zbudou otruby- nerozemleté a nestravitelné zbytky 
slupek - ke zkrmování

b/ Luštění krupic- jemnější mletí a opětovné vysévání – různé druhy krupic a 
krupiček/ buď se balí do obalů nebo dále zpracovávají na mouku/

c/ Vymílání- konečná fáze mletí mouky, různé druhy krupic a krupiček se 
rozemílají na mouku požadované zrnitosti

Třídění a expedice-plnění do pytlů či sáčků/  volně ložená mouka se uskladní 
k pozdějšímu balení/, expedice
- výroba žitné mouky je jednodušší- odpadá opakované mletí a luštění, žito se 



mele přímo na mouku příslušné jakosti=mletí na plocho
Výživová hodnota mouky

- závisí na stupni vymílání
- mouky celozrnné a vysoko mleté mají vysokou biologickou hodnotu a nízkou
  energetickou hodnotu, obsahují více obalových vrstev, a tím více bílkovin, 
tuků, 
  vitamínů, minerálních látek a vlákniny, jsou méně lahodné a mají menší 
trvanlivost, 
  jsou hůře stravitelné, mají tmavou barvu a výrobky z nich jsou méně vzhledné
/ příliš se nehodí pro výrobu CUV/
- mouky nízko vymleté - vysoká energetická a nízká biologická hodnota, 
obsahují
  velké množství škrobu a malé množství ostatních výživově cenných látek, jsou 
  lahodnější, lépe stravitelné a trvanlivější, mají světlou barvu a výrobky z nich 
mají
  lepší vzhled, převládají v CUV

  
Druhy mouky

- mouky lze dělit podle druhu obiloviny, granulace a obsahu minerálních látek:
pšeničná mouka- hladká/ světlá, polosvětlá, chlebová/, polohrubá a hrubá
žitná mouka – výražková, chlebová a tmavá
- označování mouk: slovním názvem-např.  Zlatý klas / dříve- typovým 
označením T 400 -  tzn. ze 100 g zůstává po spálení 0,400 g popela- 0,4 % 
popelovin v sušině/
- čím vyšší číslo, tím je mouka tmavší
- někteří výrobci typové označení stále používají

Pšeničné mouky:
-pš.mouka hrubá Zlatý klas,  pš. mouka polohrubá výběrová,  pš.mouka 
polohrubá světlá,  pš.mouka hladká světlá 00 extra, pš. mouka hladká 
polosvětlá,  pš.mouka hladká světlá pekařská speciál, pš.mouka pekařská 
speciál,  pš.mouka světlá chlebová,  pš.mouka hladká tmavá chlebová, 
pš.mouka chlebová,  pš.mouka celozrnná jemná, hrubá,  pš. mouka 
celozrnná Graham…..

Žitné mouky:
-žitná mouka výražková, žitná mouka chlebová, žitná mouka tmavá 
celozrnná jemná, žitná mouka tmavá celozrnná hrubá



Chemické složení mouky
- je ovlivněno druhem obiloviny, odrůdou, půdními a klimatickými podmínkami
, mlýnským zpracováním atd.
- průměrné složení pšeničné mouky:
14% vody, 62-80% škrobu, 2% sacharidů, 12-17% bílkovin, 
0,12 – 2,5% vlákniny, 1-4% tuku,  2-9 %  pentosanů, 0,4-2,5% minerálních 
látek/popelovin/, malé množství vit. B1, B2, B6, PP a enzymů

- množství jednotlivých látek je ovlivněno stupněm vymletí, větším vymíláním 
stoupá v mouce obsah bílkovin, miner.látek a vláknin, klesá obsah sacharidů a 
škrobu
- žitná mouka- žitná bílkovina má rozdílnou strukturu než pšeničná- nehodí se 
k výrobě cukrářských výrobků

Posuzování kvality mouky a vady mouky

1. Posuzování kvality mouky

- pro CUV- vždy mouka výborné jakosti
- laboratorní nebo smyslové posuzování

Barva 
- pšeničná mouka- nažloutlá se smetanovým nádechem, bez viditelných teček, příměsí- 
hlavně živočišných
- nízkovymleté/málovymleté/ mouky- světlejší, vysokomleté- tmavší
- laboratorní posouzení= pekarizace/ prkénka, povrch se uhladí přitisknutím skla, ponoření do 
vody-barevné kontrasty/

Vůně
- přirozená, bez  pachů po cizích látkách  nebo po ztuchlině

Chuť
- rozdílná podle stupně vymletí- světlé mouky pro CUV- neutrální, vysokomleté- až mírně 
nahořklé

Zrnitost
- posuzuje se rozetřením mouky po hřbetě ruky nebo třením mezi palcem a ukazováčkem
- laboratorně- prosévání na sítech

Vlhkost
- má odpovídat normě jakosti
- sevřením v dlani- suchá mouka se rozpadne, vlhká-zůstane v hrudce

Pečivost



- pro CUV- nejdůležitější vlastnost
- je ovlivněna množstvím a kvalitou rostlinné bílkoviny zvané lepek
- lepek= složená bílkovina- glutenin/ nositelem pružnosti/ + gliadin/ tažnost/
             - má šedožlutavou barvu, je nerozpustný ve vodě
             - na jeho množství a kvalitě závisí pečivost mouky- tj. schopnost nabývat na objemu 
při 
               kynutí a pečení, vytvářet klenutý a vzhledný výrobek
             - požadavky: dobře bobtnavý – schopný přijímat dostatek vody, tažný, pružný
             - lepek je důležitý pro listová a kynutá těsta/ mouka-42 % kvalitního mokrého lepku/
             - nedostatek kvalitního lepku v těstě- trhá se, nemá správnou konzistenci, špatně 
kyne,
               výrobky při pečení zapadají, nemají správný tvar, nejsou objemné a kypré, tato 
mouka- do  lineckých těst, šlehaných hmot, pálené hmoty

Vaznost
- schopnost mouky přijímat vodu
- dobrá voda by měla přijmout 50 až 60 % vody

2. Vady mouky
- vznikají při znečištění masy, nedokonalém zpracování, špatném uskladnění

Porostlé obilí
- špatným uskladněním/vysoká vlhkost/- barva obilí přechází do růžova, 
nasládlá chuť
- v CUV-nepoužívat, mouka ztrácí tažnost a pružnost, těsto z této mouky 
správně nekyne,  přijímá méně vody a po upečení je brouskovité

Pach a chuť  po plísni
- při špatném uskladnění ve vlhkém prostředí, plesnivá chuť

Žluklá mouka
- kyselá chuť, žluklý pach, uskladnění nad 20°C

Cizí pachy
- aromatickými látkami v prostředí

Palčivá chuť
- získána příměsí plevelů

Skřípot
- písek a hlína

Živočišní škůdci
- nevhodným a dlouhotrvajícím skladováním



- moučný mol, roztoč moučný, potemník moučný, zavíječ moučný…
- myší trus
! prosévání mouky

! znehodnocenou mouku nepoužívat
 

Použití mouky

- je hlavní surovinou,/ bez mouky se vyrábí např.sněhové pečivo, vaničky, 
některé jádrové výrobky, zmrzliny, poháry, některé spec.výrobky/
- mouka se používá do těst lineckých, slaných, vaflových, listových, 
kynutých, perníkových, do většiny šlehaných, třených, pálených hmot a do 
některých jádrových a speciálních výrobků
- tvoří hlavní podíl ve výrobcích, je používána jako pomocná látka při 
vyvalování, tvarování a moučení
- používá se hladká pš.mouka, hrubá pš.mouka, popř.směs v daném poměru

Skladování mouky

- volně ložená v silových komorách nebo v obalech, přísné technologické a 
hygienické podmínky
- teplota, vlhkost vzduchu, provzdušňování, kontrola biochemických 
procesů
- cukrářské závody a provozovny-pytle-suché, dobře větratelné sklady bez 
přímého slunečního záření, bez škůdců a bez společného uložení s aromatickými
látkami
- chlad, tma, sucho, teplota do 16°C, relativní vlhkost- max.75%
- záruční lhůty- v pytlích- 4 měsíce ode dne výroby, ve spotřebitelském balení- 3
měsíce ode dne
zabalení



        
                  


