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Oblasť techniky
Výroba potravín

Doterajší stav techniky
V súčastnej literatúre nie sú spomenuté zahustené okyslovadlá na báze hrozna.
Na trhu sa ešte predáva biely hroznový koncentrát, ktorý je vhodný na dosladzovanie nápojov.
Hodnota zahustenia je 65°Brix. Koncentrát obsahuje aj SO2 . Tento výrobok je vyrobený
vákuovým odparením z hroznového muštu.
V súčastnej literatúre sú okyslovadlá spomínané pri vývoji produktov s ovocnou príchuťou, ako
sú nápoje, želatínové dezerty, džemy, želé alebo cukríky. Tieto príchute a sladidlá sú upravené
tak, aby bola dosiahnutá požadovaná chuť a kyslosť. Najčastejšie sa využíva kyselina citrónová
kyselina mliečna a kyselina octová. Z prírodných kyselín sa ako ochucovadlo využíva šťava
z citrónov alebo jej koncentrát.
Avšak chuť väčšiny produktov je možné výrazne zlepšiť použitím zmesi okyselovacích
prostriedkov alebo iných okyslovadlov. Použitie zmesi okyselovacích prostriedkov zvyšuje
chuťový profil. Ako je ukázané v tabuľke I, plody obsahujú zmes okyselovacích prostriedkov,
nie iba jednu kyselinu. Tieto plody zvyčajne obsahujú celkovo 0,5 až 2,0% kyseliny, s výnimkou
tamarindu, ktorej vláknina obsahuje celkom viac ako 10% kyselín.

Tabuľka I: Kyseliny prítomné v ovocí
Ovocie

Predom inantná kyselina

Sekundárne kyseliny

Jablko

Kyselina jablčná (95%*)

Kyselina vínna, Kyselina fumarová

Marhuľa

Kyselina jablčná (70%*)

Kyselina citrónová, Kyselina vínna

Čerešňa

Kyselina jablčná (94%*)

Kyselina vínna

Hrozno

Kyselina jablčná (60%*)

Kyselina vínna

Grapefruit

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná

Guave

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná

Limetka, citrón

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná

Mango

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná, Kyselina vínna

Pomaranč

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná
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Broskyňa

Kyselina jablčná (73%*)

Kyselina citrónová

Hruška

Kyselina jablčná (77%*)

Kyselina citrónová

Ananás

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná

Malina

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná, Kyselina vínna

Jahody

Kyselina citrónová

Kyselina jablčná, Kyselina vínna

Tamarind

Kyselina vínna

Kyselina citrónová, Kyselina jablčná

Melón

Kyselina jablčná (99%*)

Kyselina fumarová

*% z celkových kyselín v ovocí

Ako je ukázané v tabuľke I, kyselina jablčná a kyselina citrónová sú prevládajúcimi kyselinami
vo väčšine ovocia. Čo je zaujímavé, je to, ako prevláda kyselina jablčná. Aj v hrozne, ktoré
väčšina ľudí spájajú s kyselinou vínnou, dominantnou kyselinou je kyselina jablčná.

Opis hlavných kyselín v potravinárstve
Regulátory kyslosti E260 - E297 - Ako prídavné látky sa dávkujú za účelom úpravy pH
prostredia a chuťových vlastností. Patrí sem kyselina mliečna, jablčná, vínna, citrónová,
octová,... Okysľujú, konzervujú, stabilizujú farby a tlmia množenie hnilobných baktérií.
Používajú sa do konzervovaného ovocia, zeleniny, džemov, ovocných nápojov a štiav.
Kyselina octová (E260) - Najznámejšie organické kyseliny, prirodzene sa vyskytujúce v
mnohých druhoch ovocia a fermentovaných potravín, nájdený v octe. Kyselina octová je k
dispozícii v kvapalnej forme a je vo vysokých koncentráciách silne korozívna. V súčasnosti
môžu byť produkované FERM Entaco (kyselina octová prírodné), alebo syntézou, v potravinách
väčšinou sa používa prírodná kyselina octová. Kyselina octová má veľmi intenzívnu špecifická
štipľavý zápach a chuť, komerčne sa používa ako 6-10% roztoku. Kyselina octová sa uplatňujú v
mnohých potravinárskych výrobkov, ako je prírodný konzervačný prostriedok.
Kyselina citrónová (E330), - je prirodzene sa vyskytujúce v ovocí organická kyselina (prvýkrát
izolovaný z citróna), komerčne vyrábaný mikrobiálnou fermentáciou sacharidov substrátov.
Kyselina citrónová je bezfarebný a bez zápachu, a existujú v kryštálu alebo kryštalickej forme
prášku, má ostrý a dobre výrazné kyslou chuťou. Kyselina citrónová je dobre rozpustná vo vode
a alkohole a je hygroskopický.
Kyselina jablčná (E296), - je prirodzene sa vyskytujúce v ovocí organická kyselina (prvýkrát
izolovaný z jabĺk) a prítomné v ľudskej metabolizmu (Krebsov cyklus), komerčne vyrábaný
syntézou. DL kyselina jablčná je bezfarebný a bez zápachu a môžu existovať v kryštálu alebo
granulovanej forme, má silnú chuť kyseliny veľmi dobre posilnenie ovocnej chuti, najmä
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citrusové chuti. Kyselina jablčná je dobre rozpustný vo vode. Obmedzené objemy L jablčnej
kyseliny sú komerčne vyrábané.
Kyselina fumárová (E297), - je prirodzene prítomný v živých bunkách chemickej zlúčeniny
(rôzne huby), vyrobené takisto v ľudskej koži pri vystavení slnečnému svetlu a tiež v niektorých
druhov ovocia a zeleniny. Komerčne vyrába chemickou syntézou z kyseliny jablčnej. Jedná sa o
kryštalický, bez zápachu látka bez hygroskopické a s obmedzenou rozpustnosťou vo vode.
Kyselina mliečna (E270) je prirodzene sa vyskytujúce v mnohých fermentovaných potravín a
ľudského tela organické kyseliny (prvýkrát izolovaný z kyslého mlieka), vyrábaných komerčne
mikrobiálnou fermentáciou glycidovej substrátov. Kyselina mliečna je bežne k dostaniu v tekutej
forme (50 - koncentrácia 80%), číry bezfarebný až svetložltý roztok. Má špecifickú kyslú chuť a
žiadny silný zápach, dávať dobre vyvážený, menej ostrý a pekný kyslosť konečný produkt.
Kyselina mliečna je veľmi dobre rozpustný vo vode. Kyselina mliečna môže byť tiež k dispozícii
vo forme prášku
Kyselina vínna (E334) je prirodzene sa vyskytujúce v ovocí organická kyselina (prvýkrát
izolovaný z vínneho kameňa "víno kameňa"), komerčne vyrábané ako prírodné stupeň pri výrobe
vína. Kyselina vínna je bezfarebný a bez zápachu kryštál, má silný a ostrý kyslou chuťou.
Kyselina vínna je dobre rozpustný vo vode
Kyselina jantárová (E363) je prirodzene sa - sa vyskytujúce kyseliny dikarboxylovej nájdený vo
väčšine druhov ovocia a zeleniny. Tradične sa vyrába katalytickou hydrogenáciou kyseliny
maleínovej a anhydridu kyseliny, môžu byť tiež extrahované z ovocia, alebo v poslednej dobe
vyrába biokonverzie. Bez zápachu, bezfarebný, biela kryštalická pevná látka, ktorá má mierne
horkú a kyslou chuťou, a je rozpustný vo vode.
Kyselina fosforečná (E338) je anorganická okysľujúce získaný chemickou reakciou z fosforu
skaly. To dáva veľmi silnú chuť kyselín v nízkych koncentráciách. Komerčne je k dispozícii v
kvapalnej forme a najčastejšie 70 až 80% koncentrácie. Kyselina fosforečná trieda Food je
bezfarebná číra kvapalina.
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FUNKČNOSŤ KYSELÍN V RÔZNYCH POTRAVINÁRSKYCH PRODUKTOCH
Produkt

E

Forma

značka

Chuť
aróma

a

Priem.pH
na

rozpustnosť

Prírodný

Funkcie

Vysoká

Ano

Zvýš.arómy;

1%-

ný roztok
Kys.octová

E 260

Kvapalná

Ocot

2,7

zvýš.kontroly

pH

a mikrol. kontaminácie
Kys.mliečna

Kys.jablčná

Kys.fumarová

E 270

E 296

E 297

Kvapalná

Tuhá

Tuhá

Jemná,

Vysoká

2,4

Áno*

Zvýš.arómy;

kyslá

zvýš.kontroly

chuť

a mikrol. kontaminácie

Kyslá,

Vysoká

2,3

Nie

pH

Zvýš.arómy;

mierne

zvýš.kontroly

ostrá

a mikrol. kontaminácie

Horko-

Nízka

2,1

Nie

pH

Zvýš.arómy;
zvýš.kontroly

kyslá

a mikrol.

pH

kontaminácie;

kypriaca prísada.
Kys.citrónová

E 330

Tuhá

Silná

Vysoká

2,3

Áno*

citrusová

Zvýš.arómy;
zvýš.kontroly
a mikrol.

pH

kontaminácie;

chelat. činidlo
Kys.vínna

E 334

Tuhá

Kyslá

2,1

Nízka

Ano*

Zvýš.arómy;

s vínnou

zvýš.kontroly

chuťou

a mikrol.

pH

kontaminácie;

kypriaca prísada.
Kys.fosforečná

E 338

Kvapalná

Kyslá

Vysoká

1,6

Nie

Zvýš.arómy;
zvýš.kontroly

pH

a mikrol. kontaminácie
Kys.jantárová

E 363

Tuhá

Horko-

Nízka

2,6

Áno

Zvýš.arómy;
zvýš.kontroly

kyslá

a mikrol. kontaminácie

Hrozno (Vitis vinifera L.)
Hlavnými zložkami hroznového muštu sú voda (okolo 80 %), cukry (10 - 25 %, kyseliny (4-20
g/l), triesloviny a fenolové zložky (0,1 %). Mušt obsahuje aj minerálne látky (3-5 g.1-1; najmä
draselné a vápenaté soli); dusíkaté látky; enzýmy; vitamíny; tuky, vosky, oleje.
Cukry sú zastúpené hlavne glukózou a fruktózou.
Hlavnými kyselinami prítomnými v hrozne sú kyselina jablčná a kyselina vínna , ktoré sa
nachádzajú najmä v dužine. Vďaka nim má šťava čerstvú - sviežu chuť a chránia ju pred
mikrobiálnym rozkladom. Hrozno, ktoré sa zberá skoro alebo dozrelo vo veľmi chladných
4

pH

podmienkach, má vysoký obsah kyseliny jablčnej. Hroznový mušt taktiež obsahuje malé
množstvo kyseliny citrónovej, jantárovej, šťaveľovej, glykolovej, askorbovej a octovej.
Triesloviny a fenolové zložky nachádzajúce sa v šťave sú účinnými antioxidantami a pri
nešetrnom spracovaní spôsobujú jej hnednutie.
V patentovej literatúre je opísaný spôsob prípravy okysľovadla, ktoré obsahuje kyselinu
fumarovú „Acidulent comprising fumaric acid and dried natural juice solids“ - US Patent
4 622 227 (1986). Patent opisuje prípravu okysľovadla s kyselinou fumarovou a prírodnou
šťavou s pevnými čiastočkami. Kyselina fumarová sa pridáva v množstve minimálne 50%
hmotnostných

vztiahnutých

na

okysľujúce

činidlo

a prírodná

šťava

hmotnostných. Okysľovädlo može obsahovať aj sladidlo a to v množstve 2%.
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v množstve

5%

Podstata vynálezu

Podstatou vynálezu je hroznové potravinárske okyslovadlo - koncentrát prírodných kyselín
získané zahustením hroznovej šťavy z nezrelých bobúľ hrozna v zmesi alebo samostatne.
Nezrelé strapce hrozna rôznych odrôd sa odstopkujú, bobule sa pomelú a následne vylisujú.
Vznikne hroznová šťava, ktorá je zakalená, má kyslú chuť,
a refraktometrickú sušinu

pH hodnotu od 2,4 - 3,2

8 - 15 %. Výlisnosť takýchto nezrelých bobúľ sa pohybuje

v rozmedzí 55 - 70%, v závislosti od odrody hrozna.
Vzniknutá hroznová šťava sa vy číri usadzovaním a/alebo prídavkom bentonitu. Pre zlepšenie
farebnosti je možné použiť i pyrosiričitan alebo SO2 .
Na dosiahnutie stabilného produktu sa hroznová šťava zahustí na sušinu 30 - 75% odparením
vody pri teplote 35 - 100°C alebo použitím kombinácie procesu reverznej osmózy a vákuového
odparovania. Výsledný koncentrát má pH hodnotu od 2 do 2,7 a refraktometrickú sušinu 60 75%.
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Príklady uskutočnenia vynálezu

Príklad 1:
Použili sa strapce hrozna odrody Iršai Oliver.

Strapce sa odstopkovali v závitovkovom

odstopkovači, bobule sa pomleli vo valcovom mlynčeku na hrozno a šťava sa potom lisovala na
vodnom lise Lancman.
Z 200 kg nezrelého hrozna odrody Iršai sa tak získalo 120 I hroznovej šťavy. Čim sa dosiahla
výťažnosť 60%. Bola zakalená a mierne kyslej chuti. Hodnota pH čerstvej šťavy bola 2,9
a refraktometrickú sušinu 12 %.
601 čerstvej šťavy sa zohrialo vo vákuovej odparke a odparovalo pri teplote 75 °C a zahustilo sa
na refraktometrickú sušinu 65%. Výsledný koncentrát má výrazne kyslú chuť, mierne
karamelovú príchuť a tmavohnedú farbu.

Príklad 2:
Použili sa strapce hrozna odrody Bianca. Strapce sa odstopkovali v závitovkovom odstopkovači,
bobule sa pomleli vo valcovom mlynčeku na hrozno a šťava sa potom lisovala na vodnom lise
Lancman.
Z 180 kg nezrelého hrozna sa získalo 120 1 hroznovej šťavy. Čim sa dosiahla výťažnosť 66%.
Hodnota pH čerstvej šťavy bola 2,6 a refraktometrickú sušinu 10 %. Šťava sa vyčírila prídavkom
bentonitu a prefiltrovala na naplavovacom filtri. Filtrovaná šťava bola predhustená na
refraktometrickú sušinu 22% pomocou reverznej osmózy a dohustená na refraktometrickú sušinu
65% vo vákuovej odparke pri teplote odparovania 45 °C . Výsledný koncentrát má výrazne kyslú
chuť, ovocnú príchuť a svetlú zelenohnedú farbu.

Priemyselná využiteľnosť
Opísaný spôsob výroby zahustenej kyslej šťavy bol overený v poloprevádzkovom meradle, a to
objeme 550 kg hrozna. Je jednoducho realizovateľný v priemyselných podmienkach. Pripravený
produkt hroznového okyslovadlá je využiteľný na okyslenie rôznych nápojov a na dochutenie
potravín a hotových jedál.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.
Spôsob prípravy hroznového okyslovadlá ?vyznačujúci sa tým, že nezrelé kyslé bobule hrozna
rôznych odrôd v zmesi alebo samostatne sa lisujú,

vzniknutá hroznová šťava sa vyčíri

a následne zahustí odparením vody pri 35-100°C na

sušinu

30-75%, čím vznikne husté

intenzívne kyslé okyslovadlo vhodné na dochutenie potravín.

2.
Spôsob prípravy hroznového okyslovadlá^ vyznačujúci sa tým, že nezrelé kyslé bobule hrozna
rôznych odrôd v zmesi alebo samostatne sa lisujú,

vzniknutá hroznová šťava sa vyčíri

a následne zahustí kombináciou procesov reverznej osmózy a vákuového odparovania.
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