
Chemie 9.r. 14.5. 

Dobrý den,  další obor, do kterého zasahuje chemický průmysl je potravinářství. Některé látky se vyrábí činností 

mikroorganismů (kvasinek, bakterií, plísní), takové výrobě se říká BIOTECHNOLOGIE. Uplatňuje se při výrobě pečiva, 

vína, piva a mléčných výrobků. 

Výroba pečiva – při přípravě těsta je nutný přídavek cukru a droždí (kvasnic). Kvasnice obsahují kvasinky, které se 

množí při určité teplotě a za přítomnosti sacharidů. Těsto kyne – činností kvasinek se uvolňuje oxid uhličitý a voda. 

Při pečení se plyny v těstě rozpínají, kvasinky hynou, a těsto tak získá pórovitou strukturu. 

Výroba vína – alkoholické nápoje se vyrábějí kvašením cukerných roztoků bez přístupu vzduchu. Základem pro jejich 

výrobu jsou většinou plody vinné révy. Z nich se nejprve vylisuje mošt, do kterého se obvykle přidávají vybrané 

kultury kvasinek. Účinkem kvasinek se glukóza mění na alkohol. 

Výroba piva – surovinami pro výrobu piva jsou voda, slad, chmel a kvasinky. Z naklíčeného a navlhčeného ječmene 

vzniká chemickou přeměnou slad. Slad smíchaný s vodou se vaří s chmelem a po přidání kvasinek vzniká procesem 

kvašení alkohol. 

Výroba mléčných výrobků – jogurt se vyrábí přidáním jogurtových bakterií do mléka. Bakterie se za nepřístupu 

vzduchu množí a způsobují houstnutí mléka. Dochází k přeměně laktózy na kyselinu mléčnou (kyselá chuť jogurtu). 

Plísňové sýry obsahují určitý typ ušlechtilé plísně, který dodává sýru barvu, chuť a vůni. Ke svému růstu potřebují 

plísně kyslík. 

Potraviny, které obsahují plísně kvůli špatnému skladování, však nejsou vhodné ke konzumaci, tyto druhy plísní 

vytvářejí toxické látky. 

 

Z textu doplňte informace do zápisu: 

CHEMIE A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL 

 

Biotechnologie je proces výroby potravin, při kterém se využívají nižší organismy -……………………………, ……………………… 

a ………………………….. . Uplatňuje se při výrobě pečiva, vína, piva a mléčných výrobků. 

Při kynutí těsta se uvolňuje ………………….. ……………………….. a …………………………… působením …………………………… . 

Při výrobě piva z naklíčeného a navlhčeného ječmene vzniká chemickou přeměnou ……………………….. . 

Jogurty se vyrábí přidáním …………………………… …………………………….. do mléka. Dojde k přeměně disacharidu ………………  

na kyselinu ……………………………… . 

 

Odpovězte: 

1.Slad obsahuje disacharid:…………………………… . 

2.Laktóza je …………………….. cukr. 

 

 

 

 

 


