
Řepný cukr- sacharóza- výroba

Výroba surového řepného cukru

- surovinou je dvouletá řepa cukrovka, v prvním roce vytváří v zemi bulvu, druhým rokem 
z ní vyrůstá osa s listy a s květenstvím, ze kterého pak uzrají semena-nažky

1. Sklizeň řepy  

-probíhá v 1. vegetačním období  na podzim, množství cukru v bulvách dosáhne 16-20%
- vliv na toto množství  má druh cukrové řepy, klimatické a půdní podmínky, hnojení……..
- při sklizni se odstraňuje vršek řepy s listy a samotné bulvy se dopravují do cukrovarů
- obsahují asi 75% vody, 16-20% cukru ,5-7% necukrů
- úkolem při výrobě je odstranit necukry a cukr přivést ke krystalizaci

2. Praní řepy  

- nahrubo v řepných splavech, odtud se vodou dopravuje do pračky-zde se zbavuje nečistot/
kořínků,chrástu, slámy, ulpělé hlíny a písku/
- očištěná řepa jde do řezaček

3. Řezání řepy  

- v řezačkách  na řízky- trojboké hranolky, na jejich kvalitě závisí průběh difúze

4. Difúze  

- proces, při kterém se má získat z řízků co největší množství sacharózy
- řízky se vyslazují horkou vodou a vzniká difúzní šťáva/ vyslazené řízky- krmivem/
- difúzní šťáva- tmavá, hnědočerná až černá kapalina, zapáchající po řepě,nepříjemná 
chuť,
kyselá reakce
- obsahuje vodu, cukr a necukry
- necukry: rostlinné bílkoviny, pektiny, saponiny, kyseliny barviva/ brání krystalizaci, 
nepříznivě působí na kvalitu cukru, musí se odstranit čištěním

5. Čištění/epurace/ difuzní šťávy -    2 fáze

1. fáze - přidává se vápenné mléko do zahřáté  šťávy – neutralizace organických kyselin a 
koagulace bílkovin + částečné odstranění barviv
2. fáze - v saturačních nádobách se vhání saturační plyn-oxid uhličitý do horké vyčeřené 
šťávy
- CO + vápno = uhličitan vápenatý – strhává sebou nečistoty
- roztok se filtruje - saturační kal /krmivo, hnojivo/
                               -  lehká šťáva =  čirá, lehce nažloutlá sladká šťáva, 13-18% sacharózy- 
nutno  z ní odpařit vodu



6. Odpařování šťáv  

1. fáze – odpařování vody z lehké šťávy/ za sníženého tlaku a nižší teploty na 
odparkách  a vakuových stanicích/ - vzniká těžká šťáva- 60% sacharózy, nahnědlá 
sirupovitá konzistence

2. fáze – svařování těžké šťávy až do krystalizace cukru-vzniká  cukrovina - kašovitá, 
zrnitá směs krystalů sacharózy  a hustého nasyceného roztoku/sirobu/  
- odstředění – krystaly sacharózy se oddělí od tekutého nasyceného cukerného roztoku-  
sirobu a  vzniká surový cukr/ je světle žlutý až tmavě hnědý/,  cukr se v odstředivce 
opláchne horkou vodou a mírně předsuší párou.

Vzniká nejkvalitnější cukr A/šťávní krystal/, který se z odstředivek vyhrne, vysuší se 
v sušárně a dopraví do sila jako bílý cukr.

V sirobu zbývá ještě dost cukru/vaření, krystalizace, odstředění/ - vzniká cukr 
B/meziproduktový/
- není již tak bílý, vrací se zpět do výroby. Následuje vaření, odstředění – vzniká cukr 
C/zadinový/.
 - zbytek, který vznikne po odstředění je melasa

- melasa - hustší, sirupovitá, černohnědá kapalina, obsahuje jěště dost cukru, ale ten nelze 
přivést ke krystalizaci- ke krmným účelům, pro lihovarnický průmysl, k výrobě droždí, 
kyseliny citronové,
dnes - složka zdravé výživy

Získaný cukr B a C musí projít rafinačními postupy./ má na povrchu krystalů zbytky sirobu/ 

 Afinace – předběžné čištění surového cukru, vlastní rafinace 
-  cukr + sirob, odstředění a opláchnutí v odstředivce parou či vodou = afináda
- afináda se rozpouští ve vodě nebo šťávě na roztok – klér, ten se vrací ke svařování šťávní 
cukroviny, popř. se odbarví aktivním uhlím a svařuje přes opakovanou krystalizaci na bílý 
cukr

Vlastnosti cukru

a/ Rozpustnost ve vodě
- sacharóza ve formě  krystalů-velmi dobře rozpustná ve vodě
- taje při teplotě 160°C- mění se na čirou tekutinu, která po ochlazení ztuhne na průhlednou 
hmotu, která po vykrystalizování se stává neprůhlednou
- teplota nad 160°C- tavený cukr žloutne, hnědne - mění se na karamel
- dalším zahříváním získá červenohnědou barvu-mění se v kulér
- rozpuštěním cukru ve vodě získáme cukerný roztok: nasycený- 2 kg cukru v 1 litru vody, 
další 
 rozpuštění cukru- jen při zahřívání roztoku, popř. vaření/ při teplotě 40°C se ve vodě 
rozpouští
2,4 kg cukru, 100°C-4,9 kg cukru



- vařením cukru s vodou- cukerný roztok libovolné koncentrace- např. přesycený roztok 
vznikne rozpuštěním cukru za vyšší teploty, popř. za varu
- v roztoku se dá sacharóza štěpit na monosacharidy glukózu a fruktózu= inverze=invertní 
cukr

b/ Zkvasitelnost                                                                                        
- cukerné roztoky jsou za určitých podmínek a při určitých koncentracích zkvasitelné různými
mikroorganismy na etanol a oxid uhličitý
- etanolové kvašení- základem kvasného a lihovarnického průmyslu

c/ Pravotočivost
- roztoky sacharózy otáčejí rovinu polarizovaného světla doprava, na tomto principu je 
založeno
měření koncentrace cukerných roztoků refraktometrem
-  stupeň vychýlení paprsků, které procházejí cukerným roztokem je úměrný koncentraci 
roztoku

Druhy cukru

Cukr se vyrábí v mnoha druzích, určených pro různé použití:
- extra bílý cukr – krystal, krupice, moučka/ dělení podle obsahu popelovin a podle velikosti 
                              krystalů/
- bílý cukr – krystal, krupice, moučka
- polobílý cukr – krystal, krupice, moučka
- cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek/ nejvýše 3 %/
- tvarovaný cukr – kostky, bridž, homole
- cukr s přísadami – vanilínový, skořicový, želírovací
- přírodní cukr – hnědý nerafinovaný surový
- kandys - - vzniklý pozvolným vykrystalizováním z cukroviny

Použití cukru

V CUV – do všech druhů výrobků ! s výjimkou listových těst, slaných a sýrových výrobků 
a korpusů z pálené hmoty

- ve formě krystalické, moučkové, roztoků
- těsta, korpusy, náplně, polevy
- zmrzliny, ledové krémy, poháry, restaurační moučníky
- slazení výrobků, schopnost tavení,  karamelizace, inverze
- kypření v těstech,  ovlivňuje chuť a zbarvení
- zpevňuje po nakypření strukturu např.laskonek, vaniček, sněhového pečiva v průběhu pečení
- sladidlo do krémů
- zpevňující složka/bílkové krémy/
- konzervační  činitel – pišingrové náplně
- zdobení výrobků/krystal, moučka/



- cukerné roztoky- do rumových a punčových náplní, polev, krémů a náplní, glazur, 
modelovacích hmot, perníkového těsta, karamelových  ozdob
- tavený cukr- k potahování jako poleva, k výrobě griláže, cukrářských  past, ozdob, omáček,
příchutí, karamelových náplní

Význam cukru ve výživě

- cukr je energeticky vydatná látka
! nadměrné požívání- přeslazené výrobky- poruchy v životosprávě
- nemá biologickou hodnotu, přebytek cukru v organismu se přeměňuje na tuky
- jeho nahrazování např. větším dílem ovoce a ovocných výrobků, vajec, tvarohu a mléčných 
výrobků

Skladování 

Vlhkost- ! cukr je hydroskopický- přijímá z ovzduší vlhkost- zvyšuje se v něm obsah vody- 
slepení krystalů nebo moučky
- cukr ztvrdne, mikrobiální změny- může být napaden plísní
! suché sklady, dobře větratelné, bez cizích pachů , cukr v obalech uložen na rohožích 
nebo regálech-odstup od stěn                                                                       
- max. relativní vlhkost do: 75% u krystalového a krupicového cukru
                                               65% u moučkového cukru
Teplota- max. 30°C
Mráz- škodí, promrzlý cukr se orosí, zvlhne, slepí v tvrdý blok
Požární ochrana- cukr dobře hoří, těžko se hasí- tavení

Záruční doba: krystalový + krupicový- do konce příštího kalendářního roku ode dne výroby
                         moučkový- 4 měsíce od zabalení
Datum výroby: na obalech


