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1. Barviva 

2. Konzervační látky 

3. Okruhy k ZZ k opakování  

Téma č. 11- Fermentované mléčné výrobky, sýry 

Téma č. 13 – Živočišné tuky 

Téma č. 14 – Rostlinné oleje 

 

4. Okruhy k ZZ k opakování  

na týden od 1. -4. 3. 2021 

1. 3. 2021 Téma č. 15 – Upravené tuky 

2. 3. 2021 Téma č. 16 – Ovoce  

3. 3. 2021 Téma č. 17 – Ovocné výrobky konzerv. 

 

 

1. Barviva (E 1XX) 
E 100, kurkumin: jasně žluté barvivo, které se získává 

extrakcí oddenkové rostliny kurkumy dlouhé, která se pěstuje 

v tropické Americe a v jihovýchodní Asii a používá se jako 

koření 

Cukrářská výroba 

 – barvivo se používá do tukových polotovarů a výrobků 

 

E 120, košenila: sušené samičky července nopálového, 

žijícího na kaktusech ve Střední Americe, Jižní Americe a 

v Indii 

- samičky července se usmrcují horkou párou nebo vzduchem 



- červec obsahuje kyselinu karmínovou, která s kamencem 

dává červeně karmínové barvivo 

 

E 140, chlorofyl: jde o zelené listové barvivo, které se 

nachází ve všech zelených rostlinách a z nich se také extrakcí 

získává 

- nejčastěji se vyrábí z kopřiv, z nichž se pomocí alkoholu získá 

barevný extrakt, který se zbavuje nečistot, např. cukru, vosku 

a dextrinu 

Cukrářská výroba  

– získané barvivo lze použít k barvení polotovarů, které 

obsahují tuk (tukové   a máslové krémy, mandlové 

marcipánové hmoty apod.) 

 

E 160, karoten: oranžově žluté barvivo, které je obsaženo 

v plodech rajčat, paprik, v karotce apod. Je to provitamín A 

- v CUV se nepoužívá 

 

2. Konzervační látky (E 2XX) 

E 200, kyselina sorbová: bílý krystalický prášek slabě 

aromatické nakyslé chuti, ve vodě se špatně rozpouští 

- zabraňuje plesnivění, a je proto nevhodná ke konzervaci 

náplní a hmot 

- má však také vliv na činnost kvasinek, proto se nehodí jako 

konzervační prostředek pro kynuté výrobky 

 

E 210, kyselina benzoová: patří mezi nejoblíbenější 

konzervační prostředky 

- tvoří jemné třpytivě bílé krystalky, charakteristické vůně, ve 

vodě se špatně rozpouští 



- je účinná v kyselém prostředí 

- potlačuje činnost mikroorganismů, tj. kvasinek, plísní a 

bakterií 

- protože se ve vodě špatně rozpouští, používá se v praxi spíše 

benzoan sodný 

 

E 211, benzoan sodný: bílý prášek, slabšího zápachu než 

kyselina benzoová, ve vodě se dobře rozpouští 

- je účinný výhradně v kyselém prostředí 

 

E 220, oxid siřičitý: je dusivě čpavý, bezbarvý plyn 

- jeho nevýhodou je odbarvování ovocných polotovarů, proto se 

s ním někdy bělí sušené ovoce 

- oxidem siřičitým se dezinfikují sudy a skladovací prostory 

 

E 234, nisin: konzervační prostředek povolená ke konzervaci 

cukrářských výrobků 

- je to bílý krystalický prášek, rozpustný v slabě okyselených 

vodních roztocích a v lihu 

působí na mikroorganismy způsobující kvašení a plísně a má 

schopnost prodloužit trvanlivost cukrářských výrobků 

 

E 270, kyselina mléčná:lze ji úspěšně použít proti plísním a 

sportujícím bakteriím u kynutých výrobků, ovocných náplní a 

polev 

- chemicky čistá je v krystalické podobě, při povaření je to 

hustá kapalina, rozpustná ve vodě a v lihu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


