
Suroviny C2. A – Mgr. Veselá Kristina 

kristina.vesela@sousvodnany.cz 

Týden od 17. 5. – 21. 5. 2021           9. část 
1.  Jádroviny- druhy - dokončení. 

2.  Jádroviny – úprava 

3.  Jádroviny – použití a skladování 

4.  Kakao – kakaové boby, kakaová hmota,  

 kakaový prášek 

 

1. Jádroviny- druhy - dokončení 
a) Vlašské ořechy 

- plody ořešáku vlašského 

- dodávané nevyloupané ve skořápce, nebo jako vyloupaná jádra 

 polopapíráky 

 papíráky 

 křapáče 

 kamenáče 

 

b) Lískové oříšky 

- plody lísky obecné 

- skořápka, ve které je jádro uloženo, je hnědá, někdy žlutě pruhovaná 

- jádro je šedobílé 

- pro CUV se odebírají výhradně vyloupaná 

 

c) Mandle 

- jádra mandloně obecné 

- u nás jižní Morava 

- plody mají tvar švestky 

- plody mandloně se po sklizni zbavují oplodí, suší se a vylušťují 

- slupka se dá sloupnout po nabobtnání v horké vodě nebo v páře 

- dodávány jako sladké nebo hořké, hořké mandle obsahují jedovatý kyanovodík 

 

d) Pistácie 

- plody stromu Istrie pravé 

- jádra krásně zelené barvy, jsou velmi olejnatá 



-  

 

e) Arašídy (burské oříšky) 

- suché plody podzemnice olejné 

- nepříjemná chuť se pražením ztratí a arašídy získají příjemnou, nasládlou, 

olejnatou příchuť 

- pro výrobu jsou určena vyloupaná, nepražená syrová jádra 

 

f) Piniové oříšky 

- plody pinie sličné druhu borovice 

- jádra bílé barvy, později žloutnou a hnědnou 

- chuť podobnou jako mandle 

g) Para ořechy 

- plody podobné kokosovým ořechům 

- jádro je obaleno tvrdou skořápkou 

- uvnitř je bílé jádro, nasládlé, tučné a aromatické 

 

h) Kokosové ořechy 

- plody palmy kokosové 

- uvnitř jádra je dutina, která obsahuje kokosové mléko 

- kokosové jádro je bílé, křehké 

- kokosové ořechy se dovážejí ve skořápce nebo rozdrcené 

- rozstrouhaná kokosová jádra přicházejí do obchodu a do cukrářské výroby jako 

kokosová moučka nebo strouhaný kokos 

 

ch) Kešu oříšky 

- plody ledvinovníku západního 

- jsou za syrova nepoživatelná (jádra) 

- jádra se upravují pražením, vyluštěním a sušením 

- jádra jsou křehká a lámavá 

 

i) Kaštan jedlý 

- plod kaštanovníku setého 

- za syrova nepoživatelné 

- po uvaření ve vodě nebo po upečení se dá slupka odstranit 

- jádro ztrácí svou tvrdost, trpkost, je nasládlé, moučné, charakteristické chuti 

s vůně 

 

 



 

 

j) Sója 

- plody bobovité luštěniny sóji 

- podobná keříčkovým fazolím 

- pro cukrářskou výrobu kulatá semena žluté až nazelenalé barvy 

- velký obsah cenných látek, jako jsou oleje, bílkoviny, sacharidy, lecitin, 

minerální látky a vitamíny 

 

k) Persiko 

- vyluštěná jádra z pecek meruněk a z broskví 

 

l) Mák 

- olejnatá semínka máku setého, u nás se pěstuje mák modrý 

- obsahuje až 50% rostlinného oleje, který snadno žlukne a plesnivý 

 

m)  Slunečnicová jádra 

- jsou ze slunečnice roční 

- jádro je obaleno slupkou 

- po upražení se chutí podobá oříškům 

                       

 

 

2. Úprava jádrovin 
Pro CUV- dodávají se jádroviny již vyluštěné – zbavené tvrdých obalů a skořápek 

- před vlastním zpracováním jádrovin do CUV je nutné je ještě upravit – 3 operace: 

 

Odstranění slupek- u mandlí, persika, arašídů, popř. u pistácií 

- jádroviny se ponoří do vody  dokud slupka nenabobtná a dá se lehce sloupnout- 

voda může být horká až k bodu varu nebo studená(bobtnání trvá déle), lze použít i 

horké páry 

- slupky se odstraní ručně či strojově 

- vyloupané jádroviny se opláchnou čistou studenou vodou a na sítech se osuší, při 

tomto způsobu loupání zůstane jádro syrové 

- u lískových oříšků a u arašídů se loupání slupek spojuje s pražením 

 

Mletí a strouhání 

- provádí se strojově, cílem je připravit syrovou nebo praženou jádrovinu pro potřeby 

výroby 

- strouhání: na hrubo, na jemno 

- hoblování – jemné slabé plátky 



- mák – mletí na jemnou hmotu ve třecím stroji 

 

 

Pražení  

- ke zvýraznění chuti u lískových oříšků, mandlí, arašídů, sóji, persika a kokosu 

- praží se v pečící troubě na plechu – 220°C nebo v pražících bubnech 

- mandle, persiko – po odstranění slupky, někdy i po rozemletí nebo nahoblování 

- lískové oříšky, arašídy- pražení se spojuje s odstraněním slupky 

- po upražení- jádrovina se zbaví slupky drhnutím o síto, sója a kokos se praží 

v takovém stavu, v jakém jsou dodávány jako sójová drť a kokosová 

moučka/strouhaný kokos/, kaštany se před zpracování vaří ve vodě do změknutí, poté 

-zbavení slupek, jádro-propasírování na jemnou kaštanovou hmotu 

 

 

3. Použití jádrovin a skladování 
 

a/ k výrobě jádrových výrobků – hlavně syrová jádrovina 

 

b/ k ochucení těst, korpusů, náplní- jádroviny v malém množství spíše jako 

chuťová přísada, syrové, upražené 

 

c/ ke zdobení- jádroviny celé, zbavené slupek, syrové i pražené, strouhané, 

hoblované 

 

- v potravinářském průmyslu- výroba olejů, ztužených tuků, margarínů, trvanlivé 

pečivo 

 

Skladování jádrovin 
- vzhledem k vysokému obsahu tuku- podléhají snadno zkáze- žluknou 

- pro CUV- jádroviny vyluštěné- zbavené přirozené ochrany- např. skořápky- nutno 

dodržovat 

správné skladování 

- nevhodné skladování- snižuje trvanlivost jádrovin- zvlhnutí, zplesnivění, 

napadení škůdci-moly, 

hlodavci 

- upravené jádroviny/rozemleté…/ - rychleji podléhají zkáze než celé 

-sklady: čisté, suché, dobře větratelné, bez přímého slunečního záření, 

originální, dobře uzavřené obaly 

- na rohožích s odstupem od stěn 

- teplota- do 20°C, vlhkost – do 70 % 

 

 

 

 



4.Kakao a čokoláda 
Kakao 
 

1. Charakteristika kakaových bobů 

Kakaové boby= semena kakaových plodů ze stromu kakaovníku pravého 

- pěstování: Jižní a Střední Amerika, Afrika, tropické ostrovy Atlantského, Indického 

a Tichého oceánu 

- největším producentem-Brazílie, západní Afrika 

 

-pěstovaný kakaovník: 4-6 m vysoký, plody: tvar okurek, váha 500 g, 

červenofialová barva, 

 uvnitř semena- boby-30-50 kusů 

 

- ušlechtilé odrůdy: Criollo- chuť slabě nahořklá, jemně aromatická, málo odolná 

odrůda proti nákazám, k výrobě jemných druhů čokolád, hlavně mléčných a 

smetanových  

                                Forastero- trpká a nahořklá chuť 

                                kříženec Trinitario 

 

- rozdělení kakaa podle druhů směsí:  

silné druhy- Accra, St.Lucia,Trinidad, Grenada,Kuba 

jemné-Caracas, Mauritius, Srí Lanka, Arriba, Jáva 

 

2. Úprava kakaových bobů 

- provádí se fermentací - 2 možnosti:   

a) překrytí bobů banánovými listy a nechat je fermentovat                   
b) fermentační dřevěné nádoby s děrovaným dnem, doba fermentace: 2-7 

dnů/podle odrůdy/ 

fermentace = kvašení cukerné dužiny, která lpí na semenech vyjmutých z plodů 

                    - účastní se jí řada mikroorganismů-kvasinek i bakterií 

- při alkoholovém kvašení/ vliv glukózy/ teplota se zvýší na 50°C, ničí se klíčivost 

semene, vznikají vonné estery, jádra získávají charakteristickou chuť a vůni 

- po skončení fermentace- kakaové boby se suší na slunci nebo v sušárnách 

 

3. Složení kakaových bobů 

fermentované kakaové boby obsahují průměrně: 

5% vody, 53% tuku, 2, 65% popela, 13,1% bílkovin, 5,6% sacharidů, 5,5% 

polyfenolových látek- (způsobují trpkou a svíravou chuť, jejich oxidací vznikají 

flobafeny), 2,5% organických kyselin (kyselina octová, vinná, jablečná, šťavelová), 

7,35% extrakčních látek, 2,4% vlákniny, 1,4% teobrominu, 1,5% pentozanů 

 

Kakaové máslo: 

- značná trvanlivost, odolné a stálé vůči vzduchu, vlhkosti a zvýšené teplotě                          

- může se dlouho skladovat, chránit před slunečními paprsky               



- v CUV se nepoužívá, důležitá surovina při výrobě čokolád 

- množství v kak.bobech-45-55% 

- bod tání: 32-33°C 

- obsahuje kyseliny: stearovou-33%, palmitovou-25,1%, olejovou-33,9%, 

                                                           linolovou-3,1%, dále glycerol-4,3%,  

                                                           nezmýdelnitelné látky-0,3% 

 

Teobromin- chemicky patří mezi alkaloidy 

                    - v malých dávkách působí povzbudivě na srdce 

                    - bílý krystalický prášek hořké chuti, pro lékařské účely se získává 

                      z kakaových slupek 

 

4. Výroba základní kakaové hmoty:  fermentované kakaové boby se: 

- čistí - přeberou se, vytřídí podle velikosti a vyčistí, aby se zbavily nežádoucích 

příměsí 

 

- praží - tím se odstraní vlhkost, těkavé podíly kyselin a páchnoucí látky, tvoří se 

příjemně vonící látky, jádro + slupky zkřehnou, odstraní se klíček, jádra se snadněji 

drtí 

- křehkost je závislá na správném stupni upražení 

- teplota 80-150°C, 20 minut až 2 hodiny / používá se kontinuálních pražiček, 

  v nichž otáčivý  buben s boby ohřívají horké plyny/ 

- chuť kakaových bobů se zjemňuje a získávají sytě hnědou barvu 

- pro lepší barvu a aroma se mohou upražená jádra bobů alkalizovat/většinou 

uhličitanem draselným/ 

 

- drcení- upražená jádra bobů se rozdrtí, tím se uvolní zbylé slupky od jader bobů 

a vznikne kakaová drť, která je jěště jednou důkladně vyčištěna 

 

- mletí - po odstranění slupek a klíčku se rozdrcená jádra  melou na kakaových 

mlýnech 

- zjemněním a zahřátím se hmota stává tekutou= kakaová hmota= tvoří základní 

hmotu pro výrobu čokolád, kakaového prášku a kakaového másla 

 

- lisování- kakaová hmota, zahřátá na 80-90°C se lisuje na spec. hydraul. lisech, tím 

se získá kakaové máslo a výlisky – pevná kakaová část, tzv. kakaový koláč  

s různým obsahem kak. másla, (obvykle 12-14%), nyní dochází k rozdělení 

výrobního procesu: kakaový koláč se použije k výrobě kakaového prášku a kakaové 

máslo k výrobě čokolády 

 

5. Výroba kakaového prášku 

kakaový prášek=rozemleté výlisky/ rozemletý koláč/z kakaové hmoty 

- dokonale vychlazené výlisky se drtí na menší kousky, které se v rotačních 

mlýnech jemně melou- 

Kakaový prášek: co nejjemnější, barva- hnědá s odstínem do červena, chuť- 



nahořklá, vůně-výrazně kakaová, obsah: 6% vlhkosti, 6 -10% popela, 9% vlákniny , 

22% tuku 

( pro průmyslové zpracování rozlišujeme:  

- kakaový prášek s označením 10 – odtučněné kakao, s objemem tuku 10-12% 

- kakaový prášek s označením 20 – málo odtučněné kakao, s objemem tuku 20-22% 

 

Instantní kakao- mlhovým rozprašováním do sušících komor podobně jako káva 

 

6. Použití kakaového prášku 

- jako nápoj 

- chuťová přísada při výrobě šlehaných hmot, tukových těst, máslových a tukových 

krémů, k přípravě smetanových náplní 

- při přípravě mléčných a smetanových zmrzlin 

 

7. Skladování kakaového prášku 

- teplota: 20°C, vlhkost-70% 

- čisté, suché, dobře větratelné sklady bez aromatických látek 

- záruční doba- až 6 měsíců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


