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1. Antioxidanty, regulátory kyselosti. 
ORGANICKÉ KYSELINY:  

KYSELINA CITRÓNOVÁ E330 

- používá se především k ochucování různých polev, hlavně agarových a 

pektinových 

- chuťově se kyselinou upravují ovocné, tukové a máslové náplně, ovocné 

bílkové krémy 

- přichucují se také fondánové polevy a ovocné zmrzliny, k inverzi cukru 

sacharózy se používá v práškové formě 

- v přírodě se vyskytuje v různých druzích ovoce, největší množství 

obsahují citróny 

- v produkční oblasti se vyrábí z citrónové šťávy, dnes se vyrábí i 

biochemickou cestou z melasy  

- melasový roztok se převaří a okyselí minimální kyselinou a zkvašuje se 

čistou kulturní plísní Aspergillus niger, proces probíhá při teplotě 30°C asi 

10 dnů, podhoubí plísně a kaly se odstraní lisováním a roztok se srazí 

vápenatým mlékem, vyloučený citran vápenatý se zpracovává na kyselinu 

citrónovou  

- krystalky jsou rozpustné ve vodě i v lihu 

- je to nejchutnější kyselina 

 



              Kyselina citronová se používá jako přísada ke 

konzervaci a ochucení ovoce, džemů, marmelád, sirupů, nápojů a zeleniny. 

Zpomaluje enzymové hnědnutí ovocných plodů (např. oloupaných jablek) a destrukci 

vitaminu C. Velmi dobře odstraňuje vodní kámen v kávovarech a konvicích.  

 

KYSELINA VINNÁ E334 

- vyskytuje se hlavně ve vinných hroznech, především v bobulích, proto 

jsou nezralé hrozny kyselé. Při zrání se vážou na sodík a draslík a vytváří 

draselnou a vápennou sůl 

- vyrábí se ze surového vinného kamene, který se vylučuje na stěnách sudů 

při výrobě vína  

- tvoří bílé krystalky, které jsou rozpustné ve vodě i v lihu 

- používá se při výrobě limonády, ovocných trestí a šumivých prášků  

-její chuť je ostřejší, mírně škrabavá  

- je možno ji použít jako kyselinu citrónovou  

(Vinná kyselina je jednou z nejdůležitějších kyselin ve víně. Spolu 

s kyselinou jablečnou tvoří největší podíl kyselin v moštu. Výhodou je, že 

kyselinu vinnou nespotřebovávají kvasinky ani mikrobi. Při kvašení se 

pouze část kyseliny vinné vysráží ve formě vinného kamene.V dobrém 

slunečném roce je v hroznech větší podíl kyseliny vinné. Ve špatném 

naopak kyseliny jablečné, která se dá odbourat pomocí mikrobů tzv. 

jablečno-mléčnou fermentací.) 

 

http://www.znalecvin.cz/kyseliny-ve-vine/
http://www.znalecvin.cz/vino/
http://www.znalecvin.cz/jablecna-kyselina/
http://www.znalecvin.cz/most/
http://www.znalecvin.cz/kvaseni-vina/
http://www.znalecvin.cz/hrozen/


 

 

VÍNAN SODNODRASELNÝ E337 

- je bezbarvý krystalický prášek, kyselé natrpklé svírající chuti 

- ve vodě je špatně rozpustný, používá se při vaření karamelu a při 

přípravě karamelových ozdob, výroba margarínu 

- můžeme ho nalézt v potravinách, jako jsou práškové dortové směsi nebo 

sušené kvasnice, využívá se i při výrobě sýrů a zavařenin, váže stopové 

kovy a tím odstraňuje jejich nežádoucí účinky 

2. Arabská guma 

- je to pryskyřice stromu akácií rostoucí v Africe, Jižní Americe a 

v Austrálii, řadí se mezi polysacharidy 

- je to tvrdá, bezbarvá až hnědá, sklovitá látka, dodává se v různě 

velkých kouscích 

- ve vodě se rozpouští v lepavý roztok, bez vůně a chuti 

- používá se: ke zvýšení lesku jádrového pečiva ( roztok 1:5 guma x 

voda), potíráme ještě horké pečivo, také se leští pražené jádroviny 

obalované taveným karamelem ( mandle, arašídy, lískáče….). 



                                    
 
Akácie senegalská, zdroj přírodní arabské gumy 
                                                                                  

 

 

 

 


