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Znehodnocování 
potravin 

PŘÍČINY 
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Příčiny znehodnocování potravin 

• potraviny jsou organického původu 

• potraviny jsou zdrojem výživy mikroorganismů 

 

Co mikroorganismy způsobují? 

enzymy rozkládají složky potravy 

mění vzhled, vůni, konzistenci i chuť 

ohrožují lidské zdraví 
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Vlivy působící znehodnocování 

Fyzikálně chemické 

•teplo, světlo, vlhkost, vzdušný kyslík 

Biologické 

•bakterie, kvasinky, plísně 
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Teplo 

TEPLO 

 velké                rozvoj mikroorganismů 

30 – 40 °C = rozvoj mikroorganismů 

 nízké                  může vyvolat znehodnocení 

- 18 °C = pochody mikroorganismů se zastavují 

Příklad:  

• zesládnutí brambor 

• zákal u olejů 
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Světlo 

Ultrafialové záření 
oxidační děje znehodnocení vitamínu C 

Viditelná složka 
podporuje rozvoj mikroorganismů 

Infračervené záření 
rozklad tuků vysychání surovin 
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Vlhkost 

zvyšuje obsah vody 

potraviny vlhnou 

mění se struktura, konzistence potravin 

potraviny se roztékají a tvrdnou 

 

Příklady: 

• cukr, sůl, mouka 
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Vzdušný kyslík 

příčinou oxidačních pochodů v potravinách 

slučování potravin s kyslíkem 

 

Příklady: 

• kažení čerstvého ovoce 
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Biologické vlivy 

Bakterie 

Kvasinky 

Plísně 
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Bakterie 

Užitečné – mléčné kvašení 

Choroboplodné - salmonelóza 

Hnilobné – příčina hnilob 
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Kvasinky 

Divoké kvasinky 

•na ovoci 

Kulturní kvasinky 

•při výrobě piva, droždí, lihu 
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Plísně 

• ve vlhkém prostředí 

• bílé, šedozelené až černé povlaky 

• mohou být velice nebezpené – toxiny 

• některé se využívají při výrobě plísňových sýrů 
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Rozkladné procesy 

• rozklad bílkovin 

• potravina mění barvu, zapáchá Hniloba 

• alkoholové – CO2 + alkohol 

• mléčné – z cukru kyselina mléčná Kvašení 

• prorůstání potravin plísní 

• chléb, ovoce, maso Plesnivění 
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Kontrolní otázky 

• Uveď vlivy znehodnocování potravin. 

• Vyjmenuj tři složky světla. 

• Co způsobuje vlhkost? 

• Co jsou to bakterie? 

• Charakterizuj plísně. 

• Urči rozkladné procesy potravin. 
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