
Suroviny C3.A ročník – Mgr. Veselá Kristina     

kristina.vesela@sousvodnany.cz 
Týden od 1. 2. – 5. 2. 2021            3. část 

1. Emulgátory 

2. Zušlechťující přípravky 

3. Přídatné látky – charakteristika, kategorie, 

použití 

4. Okruhy k ZZ k opakování:  

Téma č. 7 – Škroby 

Téma č. 8 – Vejce, vaječná melanž 

Téma č. 9 – Mléko 

 

5. Okruhy k ZZ k opakování  

na týden od 15. 2. – 19. 2. 2021 

15.2.2021 – Téma č. 11- Fermentované mléčné 

výrobky, sýry 

17.2. 2021 – Téma č. 13 – Živočišné tuky 

18.2.2021 – Téma č. 14 – Rostlinné oleje 

 
6. Zpracování referátů 

Tímto zadávám 2 vámi zvolené okruhy témat ke zpracování a 

zaslání 2 referátů od každého z vás. 

Tyto referáty budou oznámkovány. 

Upozorňuji, že práce, které budou zasílány po termínu, již 

nebudou akceptovány a budou posuzovány jako nesplnění 

úkolu.  

Okruhy:  

A: Surovinové směsi a přípravky 

B: Dosud určená opakovací témata k ZZ: č. 1-10, 12 

 



Požadavky na zpracování: 

 datum zaslání: do 12. 2. 2021 na uvedenou mailovou 

adresu 

 rozsah: 1 strana písemného textu A4,  

velikost písma 14, Times New Roman  

- v případě použití obrázků navýšit počet stran 

 uvést odkazy na použité materiály 

 vybírám témata, která mě zaujala a napíšu o nich 

zajímavé informace, není to opisování učebnice 

 
1. Emulgátory 

- jsou to látky s emulgačními vlastnostmi 

- v potravinářském průmyslu při výrobě margarínu, čokolád apod. 

- v cukrářské výrobě při výrobě krémů a zmrzlin i při výrobě šlehaných 

hmot 

Lecitin: přidává se jako emulgátor při výrobě letního tukového krému 

- chemickým složením patří mezi složené lipidy, konkrétně 

fosfolipidy, je složen z glycerolu, vyšších mastných kyselin, 

z kyseliny fosforečné, která nahrazuje jednu molekulu organické 

kyseliny a organické zásady 

- původně se získával z vaječného žloutku, dnes se získává ze 

sóji při výrobě sójového oleje 

- potravinářský lecitin obsahuje 40-60% čistého lecitinu, 2% 

vody, 20% volných mastných kyselin a další látky 

- je světlé až tmavohnědé barvy, někdy rosolovité konzistence 

- má specifickou chuť a vůni 

- je rozpustný v tucích, snadno váže vodu a tvoří z ní emulze 

- E 322 - lecitin 

 

 

 

 

 



2. Zušlechťující přípravky 

- v poslední době se uplatňují snahy po obohacení (fortifikace) výrobků 

látkami, které zlepšují jejich biologickou hodnotu 

Mohou to být: 

 přirozené látky: obilné klíčky, sušené droždí, sójová mouka, 

bílkovinné koncentráty se sušeným  mlékem, syrovátkou, podmáslím 

 čisté vitamíny: A, D, E, B1, B2 

 minerální látky: vápník, železo, sloučeniny fluóru a jódu 

- cukrářské výrobky se obohacují větším množstvím surovin, které 

svým složením zvyšují jejich biologickou hodnotu 

- používají se nízkoenergetické tuky, tvaroh, mléčné výrobky a ovoce, 

čímž se zvýší v cukrářských výrobcích obsah bílkovin, vitamínů a 

minerálních látek 

 

 

 

 

3. Přídatné látky 

Charakteristika přídatných látek 

- jsou to jakékoli přírodní nebo syntetické látky, které zpravidla 

samostatně neslouží jako potravina a ani nejsou její přirozenou 

součástí, ale přidávají se do většiny, zejména průmyslově 

vyráběných potravin 

- přídatné látky se také označují jako aditiva 

- používají se ke zdokonalení konečného výrobku - jsou schopny 

příznivě ovlivňovat vlastnosti potravin při výrobě, úpravě, balení, 

přepravě nebo skladování 

Mezi aditiva patří 

- potravinářská barviva, náhradní sladidla, konzervanty, antioxidanty, 

některé kypřící látky, stabilizátory, zahušťovadla, želírující látky, 

modifikované škroby, emulgátory, tavící soli, okyselovala, pěnotvorná 

látky a odpěňovače, rozpouštědla, protispékavé látky, leštící látky, 

zvlhčující látky a další 



Mezi aditiva nepatří 

- sůl, ocet, droždí, koření apod., protože i když se přidávají v malém 

množství, jedná se o pochutiny nebo potraviny 

- aromata, neboť jsou většinou tvořena směsí několika sloučenin 

- použití aditiv je povoleno pouze tehdy, pokud je to technologicky 

opodstatněné a je regulováno nařízením EU 

- všechny přídatné látky jsou před jejich schvalováním posuzovány 

z hlediska bezpečnosti 

- povolená aditiva mají přidělen E kód s číslem a jejich aplikace je 

povolena jen do určitých potravin a často mají stanovené limity pro 

použití 

- Akceptovatelný denní příjem: množství aditiva v potravinách nebo 

nápojích (včetně vody), které může být během celého života přijímáno 

bez zřetelného rizika pro zdraví 

- hodnoty ADI jsou vyjadřovány obvykle v mg příslušné látky na kg 

tělesné hmotnosti na den 

- v případě nově objevených rizik je bezpečnost aditiv opakovaně 

prověřována 

 

Použití přídatných látek 

 upravení skladovatelnosti potravin – konzervační látky a 

antioxidanty 

 upravení vzhledu, chuti a vůně potravin – barviva, bělidla, 

okyselující látky, intenzifikátory a   modifikátory chuti 

 upravení fyzikálních vlastností potravin – zahušťovadla, želírující 

látky, emulgátory, stabilizátory, čiřidla 

Přídatné látky jsou 

 přírodní 

 přírodně identické – jsou vyrobeny chemickou cestou, ale jsou stejné 

jako látky přírodní 

 syntetické- v přírodě se nevyskytují 

 

 



- aditiva se označují buď celým názvem, nebo mezinárodním 

kódem E a následujícím trojmístným nebo čtyřmístným číslem 

- znamená to, že uvedená přídatná látka je evidována Evropskou komisí 

pro zdravé potraviny a je povolena za přesně definovaných podmínek 

k použití při výrobě potravin 

- použití přídatných látek musí být uvedeno na obalu potraviny v oddílu 

složení výrobků 

- pořadí je dáno sestupně dle obsaženého množství 


