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ABSTRAKT

Cílem mé diplomové práce bylo sledovat vliv kuchy ského zpracování na chemické slo ení

bramborových hlíz. Byly sledovány tyto varianty kuliná ského zpracování: brambory va ené

se slupkou a oloupané, va ené v pá e, pe ené a sma ené ve form  hranolek. Vý e jmenova-

né úpravy byly provedeny a hodnoceny u t í odr d brambor. Po jejich zpracování byly ana-

lyzovány na obsah su iny, krobu, dusíku, fosforu a bylo provedeno senzorické hodnocení

bramborových hlíz va ených v pá e. Jako kontrola byly pou ity syrové oloupané brambory.

Pou ité kulinární úpravy pe ení a sma ení m ly pozitivní vliv na zvy ování obsah su iny a

krobu v takto upravených bramborách. Pe ením v ak do lo ke sní ení obsahu fosforu (byla

zji t na statistická významnost). Z hlediska zachování p vodního obsahu sledovaných ja-

kostních ukazatel  byla nejlépe hodnocena  kulinární úprava va ení v pá e.

Klí ová slova: brambory, va ení, pe ení, sma ení, su ina, krob, fosfor, dusík, hrubá bílko-

vina.

ABSTRACT

The influence of potato bulbs´ kitchen processing on their chemical composition has been

followed, tracing the following culinary processing variants: boiling potatoes in their skins,

peeled, steamed, roasted and fried (as chips). All these preparation variants have been per-

formed and evaluated at three potato species. After processing, their solids, starch, nitrogen

and phosphor content was analysed and steamed potatoes´ sensoric evaluation was carried

out. As a reference test piece, rough peeled potatoes were used.

As to the culinary processing variants, roasting and frying affected positively both the solids

and starch content in potatoes prepared in these ways: both were higher. However, during

roasting the phosphor content decreased (a statistical relevance has been discovered). Con-

si-dering preservation of original followed quality factors´ content, steaming has proved to

be the best.

Key words: potatoes, boiling, roasting, frying, solids, starch, phosphor, nitrogen, rough

protein.
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ÚVOD

Brambory jsou jednou z nejvýznamn j ích zem d lských plodin; v t í význam pro

lidskou vý ivu mají pouze p enice, rý e a kuku ice. Za svoji oblibu vd í nenáro nosti na

p írodní podmínky a p edev ím pak mimo ádn  vysokým hektarovým výnos m. Jejich iro-

ká adopce v evropském zem d lství po átkem 19. století ochránila Evropu od cyklických

hladomor  a epidemií  kurd jí.

V sou asné dob  jsou brambory ozna ené jako konzumní nepostradatelnou sou ástí

na eho jídelní ku. V t ina lidí je konzumuje pravideln , n kte í denn , jiní minimáln  ve

form va ených brambor, bramborového salátu, bramborové ka e a dal ích, p edev ím po-

traviná ských výrobk  z brambor. Mezi n  pat í nejznám j í hranolky a lupínky, ale i velké

mno ství dal ích výrobk , ve kterých vlastn   podstatnou ást suroviny k jejich výrob  tvo í

práv  brambory. Vývoj úpravy brambor pro lidský konzum vedl a  k výrob  mnoha poloto-

var , které lze bez slo itých úprav vyu ít v moderních domácnostech.

Jejich význam je dán vysokými produk ními schopnostmi tvorby organické hmoty

obsahující d le ité látky pro vý ivu lov ka, ale i zví at a zpracovatelský pr mysl. Brambo-

ry jsou nejspolehliv j í ochranou proti skorbutu, pr myslovou surovinou pro výrobu lihu a

krobu a významnou zem d lskou plodinu s vysokým výnosovým potenciálem a p íznivým

p sobením v osevním postupu.

S r stem ivotní úrovn  obyvatelstva a zlep ování ivotních podmínek (pest ej í jí-

delní ek) se postupn  sni uje jejich spot eba a zvy ují se nároky spot ebitel  na kvalitu.

Pr m rná spot eba brambor je v zemích EU kolem 80 kg na osobu a rok. V na í republice

se uvádí ro ní spot eba v rozmezí 75  80 kg, zatímco nap íklad v USA je to jenom 55 kg.

Podle po adavk  spot ebitel  bylo vy lecht no mnoho odr d stolních brambor vhodných

pro va ení ve slupce, na výrobu salát , ka í nebo do t sta a také pro jiné výrobky.

Brambory pat í mezi potraviny, které obsahují nejen sytící slo ku, ale zárove  pro

dobrou stravitelnost a vzhledem k hodnotným ivinám zaujímají d le ité místo ve zdravé

vý iv . Uvádí se, e je lze pou ít ve v ech formách diet, dokonce i v dietách pro alergiky.

D vodem je dobrá stravitelnost, nízký potenciál alergen , obsah hodnotných bílkovin a vy-

soký obsah n kterých minerálních látek, zejména r zných solí draslíku a ho íku, které iní

z brambor zásaditou potravinu a p ispívají k vysoké nutri ní hodnot  brambor. Dále pat í

brambory k nejd le it j ím zdroj m vitamínu C, B6, B1 a vlákniny.
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Významné je zpracování tzv. pr myslových brambor, tj. odr d s vysokou krobna-

tostí, na krob a jeho deriváty. V minulosti p edstavovali brambory d le ité krmivo pro

hospodá ská zví ata (zejména prasata a dr be ) a v ad  zemí jsou takto i dále vyu ívány.

V na ich podmínkách jsou pro tyto ú ely vyu ívány také odpady z t íd ní sadbových a

zpracování konzumních brambor, pop ípad  jejich neprodejné p ebytky. Výroba lihu z

brambor je dnes na ústupu vzhledem k problému odpad  (za více ekologickou a ekonomic-

kou je pova ována výroba lihu z obilovin a kuku ice).
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I. TEORETICKÁ ÁST
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1 HISTORIE P STOVÁNÍ BRAMBOR

1.1 P vod brambor

N kte í badatelé p ipisovali dovezení brambor do Evropy zpo átku Kri tofovi Ko-

lumbovi. Jak se ale pozd ji ukázalo, Kolumbus krom  kuku ice, fazolí a dal ích dosud v

Evrop  neznámých plodin dovezl nikoli brambory, ale batáty (tzv. sladké brambory), které z

botanického hlediska nemají s klasickou bramborou nic spole ného. Jsou to plody tropické

rostliny povijnice batátové (Ipomoea batatas) na obr. 1, která je p íbuzná na emu svla ci

[1]. Pochází ze st edoamerické oblasti, ale dnes se bezpo et odr d nejr zn j ích tvar  a

barev p stuje v tropech celého sv ta.

Obr. 1: Povijnice batátová  (Ipomoea batatas) [2]

Krom  krobu obsahují také cukr, který jim prop j uje sladkou chu . Podobn  jako

brambory se jedí va ené, pe ené, ale jejich nasládlá p íchu  nezmizí ani po t chto tepelných

úpravách. Naproti tomu brambory (p esn ji e eno hlízy lilku hlíznatého - Solanum tubero-

sum) pat í do eledi rostlin lilkovitých (Solanaceae) spole n  s raj aty, paprikami, tabákem,

ale i blínem erným a rulíkem zlomocným [3].

Pravlastí brambor je Ji ní Amerika. Inkové je zde p stovali ve dvou klimaticky roz-

dílných oblastech. Tou první jsou vysoko polo ené horské plán  And v Peru a Bolívii [4], v

okolí jezera Titicaca a p ilehlých územích okolo 15. rovnob ky ji ní í ky v nadmo ské

vý ce 1500-4300 m viz obr. 2 [5].
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Obr. 2: Mapa Ji ní Ameriky. Pravlast brambor  okolí jezera Titicaca mezi Peru a Bolívií.

[6]

Klima se zde vyzna uje velkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí, pravidelnými

srá kami a vysokou vzdu nou vlhkostí. Sem kladou v dci p vod druhu Solanum andige-

num s hlízami rohlí kovitého tvaru a ervenou slupkou [3]. Se st hováním Indián  se bram-

bory dostaly na pob e í Chile a ostrov Chiloé, le ící kolem 40. rovnob ky ji ní í ky, které

se vyzna ují p ímo ským klimatem spolu s mírnými zimami a chladnými léty [4]. Druh Sola-

num andigenum tu v rozdílných klimatických podmínkách vytvo il varietu, kterou v dci

pojmenovali Solanum tuberosum [7]. M la kulaté hlízy a sv tlou slupku.

Inkové uchovávali brambory p es zimu nikoli zp sobem, jaký známe dnes, ale jejich

su ením. Z hlíz se potom stává v podstat  koncentrovaný krob a t mto su eným brambo-

rám se íkalo a dodnes íká chunos [3]. Jak vysoce byly starobylými obyvateli Ji ní Ameriky

brambory cen ny, ukazují nálezy v poh ebi tích na pob e í Peru a severního Chile. Spole n

s mumiemi inckých král  tu byly nalezeny i kultovní nádoby v podob  brambor, které jsou

znázorn ny na obr. 3 a v jejich vyschlé hlízy [7].
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Obr. 3: Kulturní nádobky starých Ink [7]

1.2 Brambory v Evrop

Brambory dovezli do Evropy pan lé asi v polovin  16. století [8]. Jako první je ob-

jevil a dovezl pan lský dobyvatel a kroniká  Pedro Cieza de Leon, který n kdy kolem roku

1553 (údaje historik  se v letopo tech mírn  li í) vydává ti t nou zprávu o Peru, kde se

mimo jiné zmi uje o ervených hlízách rohlí kovitého tvaru, kterým Indiáni íkají papas

(dnes víme, e se jednalo o druh Solanum andigenum) [7].

Druhou p estupní stanicí brambor na cest  do Evropy se stala Anglie, kam se bram-

bory dostaly nezávisle na pan lsku (v tomto p ípad  lo o druh Solanum tuberosum z Chi-

le) [5]. Dovezl je anglický pirát Francis Drake ze své cesty kolem sv ta, kterou uskute nil v

letech 1577 a  1580 [3]. Koncem 16. a po átkem 17. století se hlavn  ze pan lska (mén

ji  z Anglie) í ily brambory po Evrop  jako lé ivá plodina nebo vzácná rostlina p stovaná

pro okrasu zahrad [8]. Dobyvatelé, kte í s Inky p i li do styku, to asi v d li, ov em zbytek

Evropy n kolik desítek let netu il, e podzemní hlízy jsou jedlou plodinou. A tak na podzim

roku 1565 posílá pan lský král Filip II. nemocnému ímskému pape ovi Piovi IV. brambo-

rové hlízy jako lék [6].

Podle dochovaného zápisu z roku 1573 pitál de la Sangré v Seville nakupoval od

krále as od asu 10 a  12 liber brambor pro své nemocné, ale zápis neobsahuje, jak s nimi

nemocné lé ili [9]. ímský pape  je p stoval jako lé ivou rostlinu a roku 1587 (mo ná také

1588) daroval hlízy nizozemskému kardinálovi, který je dal belgickému gubernátoru m sta

Mons Filipu de Sevry jako vzácný lék. Tento prefekt je t  tého  roku poslal po dvou hlí-
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zách botaniku Carolu Clusiovi do Vídn  a léka i Lorenzu Scholzovi do N mecka. Oba se

jednozna n  shodli, e brambory nejsou lé ivou rostlinou. Carolus Clusius popsal hlízy v

knize Rariorum plantorum historia (1601) jako Papas peranorum [7]. Oba dva pak bram-

bory í ili po evropských botanických zahradách, cizokrajné rostliny se staly okrasou i sou-

kromých zahrad [3]. Podobnou cestou jako ze pan lska putovaly Evropou i brambory z

Anglie, které roku 1596 popsal výcarský botanik C. Bauhin v knize Phytopinax pod ná-

zvem Solanum tuberosum esculentum [7].

V té dob  u  se v d lo, e brambory jsou jedlé, ale nikdo je patrn  neum l správn

tepeln  upravit. Jako zvlá tní pochoutka se servírovaly a  roku 1616 na hostin , kterou

po ádal francouzský král Ludvík XIII. Tím se z nich po celé Evrop  stal draze placený pa-

mlsek, který byl pouze výsadou bohá .

Asi v polovin  17. století se ale v Irsku neurodilo obilí a v zemi propuká hladomor.

Neúroda se vyhnula pouze bramborám, které v malém mno ství p stovali mni i na svých

zahradách. Ti je dávají lidem, aby je zasadili [3]. Irsko se tak stalo první zemí v Evrop , kde

se brambory za ínají p stovat ve velkém. V ostatních evropských zemích se p stování

brambor jako polní plodiny da í prosadit a  v pr b hu 18. století [8].

Mezi lidmi nebylo také mnoho zku eností s jejich kuchy skou úpravou. A tak k roz-

í ení brambor p isp la a  neúrodná léta a války, kdy k nim lid za al sahat jako k poslední

záchran . Je t  v 17. století jsou brambory masov  roz í enou plodinou pouze v Itálii, kam

se dostaly prost ednictvím karmelitánských mnich  ze pan lska. První zemí po Irsku, kde

se brambory za aly p stovat pro lidskou spot ebu, bylo b hem první poloviny 18. století

N mecko. Poddaní se tu ale proti na ízení panstva p stovat brambory je t  dlouho bou ili,

podobn  jako ve Francii, kde se ve velkém za aly p stovat a  koncem 18. století. Zásluhu

na tom m li dva initelé. Hlad a Antoine Parmentier, chemik a zku ený agronom [10].

1.3 Po átky brambor v echách

Historie, která u jiných dovezených kulturních plodin nemá obdoby, se opakovala i v

echách. Do ech je prý z N mecka p ivezl v roce 1628 lékárník Ji í Agricola z Jáchymova

a p edkládal je na hostin  po ádané hejtmanem Jind ichem z Könneritz na oslavu opevn ní

m sta Jáchymova. V roce 1632 se prý pod pochoutkami z brambor prohýbá st l jiho eské-
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ho velmo e Viléma Slavaty. Proslavená p stováním brambor byla i zahrada irských franti -

kán , tzv. hiber ák  (Irsko se latinsky nazývá Hibernia), kte í v letech 1652-59 zalo ili klá -

ter na pra ském Novém M st  v nyn j í Hybernské ulici. Z tohoto období pochází také nej-

star í eské pojmenování brambor zemské jablko . Tedy spí e zemní , co  je doslovný

p eklad francouzského pomme de terre [3].

Marie Terezie a Josef II. se podobn  jako v N mecku sna ili p esv d it poddané v

echách o vhodnosti p stování brambor, ale a  nouze donutila echy jíst brambory [9].

Tehdy, v letech 1770 a  1773, dala Marie Terezie dovézt zna né mno ství brambor z Prus-

ka. Marie Terezie zvolila vhodn j í metodu p esv d ování, aby je lid za al p stovat (navíc jí

k tomu dopomohla i velká neúroda a hlad v zemi). Rozeslala po zemi kn í, kte í m li za

úkol p esv d it lid o u ite nosti brambor (mezi lidem se jim íkalo bramboroví kazatelé ).

Tím se v echách od 70. let 18. století za ínají p stovat brambory ve velkém a v místních

kronikách se o nich pí e pochvaln  [3].

1.4 Brambory objevují Severní Ameriku

V polovin  19. století, kdy se brambory staly b nou sou ástí jídelní ku tém  v ech

evropských národ , byl sv t posti en chorobou brambor, kterou dosud nikdo neznal - plísní

bramborovou [8]. Úroda byla zni ena a hlady zem elo tém  milion lidí, co  m lo za násle-

dek první masové st hování lidí do Ameriky. Krom  jiného vzali s sebou na dalekou cestu i

brambory. Do té doby se v Severní Americe nep stovaly, a tak se jako novinka evropské

brambory  vracejí do své p vodní domoviny. Z Ji ní Ameriky musely nejprve dobýt  Ev-

ropu, aby se tém  po 300 letech dostaly na severní ást amerického kontinentu. Tady se

poprvé objevily sma ené bramborové lupínky - 24. srpna 1853 ve m st  Saratoga ve stát

New York na recepci po ádané milioná em Corneliem Vanderbiltem.

Milioná  prý nebyl spokojen s kvalitou bramborové p ílohy, a tak devatenáctiletý indiánský

kucha  George Crum nakrájel brambory na tenké plátky a usma il je na oleji. A první chipsy

byly na sv t . Zdálo se, e Amerika bude pro brambory zemí zaslíbenou, ale bramborový

boom trval jen do doby, ne  se za aly p stovat ve stát  Colorado. Zde v horách na rostli-

nách planého lilku il pruhovaný brouk, kterému Indiáni íkali po íra  list . V dci mu dali

jméno mandelinka a nep ikládali mu ádnou d le itost. Jakmile se zde ale za aly p stovat

brambory, mandelinka se p eorientovala z lilku na brambory a za ala likvidovat v echny
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bramborové nat , které jí p i ly do cesty. O chemické ochran  proti k dc m tenkrát nikdo

je t  mnoho nev d l a jediným zp sobem boje proti ní byl sb r. Díky ilému obchodnímu

styku mezi Starým  a Novým  sv tem se mandelinka dostala na lodích spolu se zbo ím ve

20. století p es oceán a podobn  jako ve své domovin  zde zp sobila pohromu. Do bývalé-

ho eskoslovenska se dostala v dob  budování socialismu a tehdej í vládní p edstavitelé o

ní mluvili jako o t ídním nep íteli, tzv. americkém  brouku. Dnes se díky chemické ochran

dá bojovat jak proti mandelince, tak proti plísni s velmi dobrými výsledky [3].
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2 BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA BRAMBORU

Brambor hlíznatý je botanicky za azený do rodu lilek (Solanum Tourn) a eledi lil-

kovitých (Solanaceae Pers.) [11], p vodem z Ji ní Ameriky [7]. Rozeznáváme v podstat

dv  genetická centra kulturních brambor. První tropické pásmo v Andách, ve vý kách od

2000 do 4800 m, základním druhem je tetraploidní subsp. andigena. Druhé mírné pásmo

centrálního Chile, od úrovn  mo e do vý ky 250 m, p evládá tetraploidní subsp. tuberosum.

Ob  se li í délkou dne, subsp. andigena je rostlinou krátkého dne a k vytvo ení hlíz vy adu-

je 12  13 hod. sv tlé ásti dne. Subsp. tuberosum je fotoperiodicky dlouhodenní rostlinou,

k tvorb  hlíz je zapot ebí 15  18 hod. sv tla [12].

Brambor hlíznatý má mnoho biologických vlastností typických pro ele  lilkovitých.

Jednou ze spole ných vlastností lilkovitých je tvorba rozmanitých jedovatých glykosid  a

alkaloid . Tyto jsou obsa eny v rozdílném mno ství v n kterých jejich orgánech. U brambor

se vytvá í glykosid solanin. V rodu Solanum se vyskytují vytrvalé i jednoleté druhy. Bram-

bor hlíznatý je jednoletou bylinou. Mate ské hlízy po vy erpání jejich zásob v pr b hu vege-

tace odumírají a spolu s nimi v echny podzemní a nadzemní orgány mimo semena dce iné

(nové) hlízy s ivými spícími pupeny [9].

2.1 Anatomická skladba trsu bramboru

Charakter nadzemní ásti trsu bramboru je ovlivn n tvarem a typem nat  [11], po-

tem a vý kou stonk  a hustotou jejich olist ní [9]. Brambory vytvá ejí oddenkovité výb -

ky (stolony) s koncovými hlízami, r zn  utvá enými (odr dový znak). Lodyhy jsou p ímé,

a  80 cm dlouhé, hranaté v tvené. Z jediné hlízy vyr stá trs o 4  8 lodyhách [1]. Tvar trsu

se rozeznává ku elovitý, de tníkovitý a zarovnaný [7]. Listy jsou p etrhovan  lichozpe ené

s n kolika páry vej itých lístk , st ídaných malými lístky [1]. Kv tenství je uspo ádáno do

dvojvijanu umíst ném na konci stonku na kv tní stopce vyr stající z pa dí posledního nebo

bo ního listu [11]. Koruna je 2  4 cm iroká p ticípá, bíle, r ov  nebo fialov  zbarvená

[1]. Intenzitu barvy ovliv uje prost edí, ale barva z stává nejstálej ím znakem. Plod je jed-

nopouzdrá bobule, která je oby ejn  kulatá nebo oválná, barvy zelené nebo pigmentované, a

to bu  z ásti nebo celá. V du naté ásti bobule jsou semena (50  100), které jsou sv tle

lutá, vej itého tvaru, velikosti 1  2 mm [7]. Mají význam hlavn  p i lecht ní nových od-

r d brambor. [13].
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Obr. 4: Trs bramboru a jeho orgány: a  mate ská (stará) hlíza, b  nadzemní sto-

nek, c  k ídlení stonku, d  list, e  kone ný vrcholový lístek, f  postranní párový lístek, g

 mezilístky, h  sr st lístk , ch  kv t, i  kv tenství, j  plodenství, k  plod se semeny, l 

dce iné (nové) hlízy, m  podzemní ást druhého stonku, n  stolon, o  soustava adventiv-

ních ko en . [9]

2.2 Anatomická skladba bramborové hlízy

Bramborová hlíza je zkrácený ztlustlý stonek (oddenek), v n m  rostlina shroma -

uje zásobní látky [14] a stává se d le itým prost edkem vegetativního rozmno ování [1].

Na hlíze rozeznáváme ást pupkovou, která souvisí se stolonem a má mén  o ek, protilehlá

ást hlízy se nazývá korunková, má v t í mno ství vrcholových a postranních o ek [5]. Cel-

kem bývá na hlíze 5 a  9 o ek [1] (ka dé se skupinou t í a více pupen ) [8]; jejich po et je

závislí na odr d  a na velikosti hlízy.
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Tvar hlízy je odr dovým znakem, který mohou ovlivnit p dní i pov trnostní pod-

mínky, nap . nepravidelné rozlo ení srá ek, kdy hlízy nar stají v korunkové ásti, nebo

p ed asné p eru ení r stu, kdy se hlízy zmlazují a n kdy praskají. Tvar hlíz rozeznáváme

hru kovitý, rohlí kovitý, ledvinkovitý, dlouze oválný, kulovitooválný nebo kulovitý [1].

Vn j í obal tvo í slupka (periderm), skládající se ze zkorkovat lých bun k, 1/6 a

1/8 mm tlustá. Má ochra ovat hlízy p ed ztrátou vlhkosti a p ed infekcí plísní. Zkorkovat lé

bu ky dávají slupce hn dé zabarvení. V této vrstv  p i poran ní se tvo í suberin za p ítom-

nosti vzdu ného kyslíku a nasycených mastných kyselin. Pak následuje korová vrstva, která

má 2 zóny. Zóna le ící hned pod peridermem, je asi 2 mm silná. Je tvo ena malými bu kami

chudými na krob, ale bohatými na bílkoviny. Druhou navazující zónu, sahající a  k cévním

svazk m, tvo í parenchymální bu ky bohaté krobem [5].

Dal í je vrstva cévních svazk , na ezu hlízy z eteln  patrná jako prstenec. Je tvo e-

na vn j ím lýkem (floémem), jím  jsou vedeny organické látky, xylémem, jen  zaji uje

vodní transport a vnit ním floémem [9]. Na cévní svazky navazuje vn j í d e  s velkými

vodnatými bu kami. Vnit ní d e  je patrná jako tmavé jádro. D e  je tvo ena 0,1  0,2 mm

velkými parenchymálními bu kami. Bun ná st na je na vnit ní stran  tvo ena hlavn  celu-

losou, mezi celulosovými vlákny a na vn j í stran  jsou ulo eny pektiny, hemicelulosy a

proteiny [6]. V jednotlivých etapách tvorby hlíz spolup sobí regula ní úloha fytohormon .

Velmi rané a rané odr dy rychleji vytvá ejí hlízy a d íve ukon ují jejich r st [8].
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Obr. 5: ez hlízou: a  zkorkovat lé bu ky slupky (periderm), b  korkotvorné kambium

(felogen), c  ne ivá bu ka v korové vrstv , d  vn j í korová vrstva, e  vnit ní korová

vrstva, f  vn j í líko (felogen), g  kambium, h  d evní ást (xylém), ch  vnit ní lýko, i 

vn j í d e  (du nina), j  vnit ní d e , k  korová vrstva, l  kruh cévních svazk , m  o -

ko, o  pupeny, p  pupek [9]

2.3 Tvorba výnosu

Výnos hlíz je výsledkem interakce mezi souborem d di n  fixovaných dispozic (ge-

notypem) a podmínkami prost edí. Sled jednotlivých proces , kterými se tento slo itý feno-

typový projev (komplexní charakteristika) realizuje, nazýváme tvorbou výnosu. Hospodá -

ský výnos bramboru je v podstat  p edstavován su inou, ukládanou b hem vegetace do hlíz.

Je tvo en, podobn  jako u ostatních rostlin, z 90  95 % fotosyntetickou asimilací [11].

Pro dosa ení vysokého hospodá ského výnosu bramboru je podle Zr sta (1983) roz-

hodující vytvo ení dostate n  velkého ko enového systému, rychlost, s jakou se tvo í asimi-

la ní aparát, velikost listové plochy pln  schopné funkce, ivotnost pln  funk ních list ,

vytvo ení p íznivého pom ru mezi stonky a listy, co nejdel í období optimáln  rozvinuté

listové plochy, relativní rychlost r stu zásobních orgán , asimila ní aktivita list , odpovída-

jící rozd lení vytvo ených asimilát  do produk ního procesu a k tvorb  zásobních orgán

[15].
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Hmotnost hlíz ur uje hospodá ský výnos brambor. Pr m rná hmotnost jedné hlízy

se pohybuje v rozmezí 60  100 g. Hmotnost jedné hlízy je p ímo úm rn  ovliv ována

zejména del í vegeta ní dobou jednotlivých odr d a je nejvy í u pozdních odr d. Rovn  i

úrove  vý ivy pr kazn  ovliv uje hmotnost hlíz. Podle Mí i (1994) je v na ich klimatických

pom rech pr m rná velikost hlíz závislá zejména na srá kových pom rech a vlhkosti p dy

ve druhé polovin  vegetace [16]. Hmotnost hlíz je pozitivn  ovlivn na délkou vegeta ní

doby, brzkým sázením brambor, vzdáleností ádk  75 cm oproti úzkým ádk m, vý ivou a

hnojením, regulací zaplevelení, k dc  a chorob [17].
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3 CHEMICKÉ SLO ENÍ BRAMBOROVÉ HLÍZY

Hlízy jsou jediným vyu itelným orgánem bramborového trsu. Jejich vnit ní i vn j í

kvalita a hodnota jsou proto rozhodující pro v echny u itkové sm r [8]. Hodnota hlíz je

dána p edev ím jejich chemickým slo ením, které z nich vlastn  vytvá í potravinu a surovinu

[9].

Chemické slo ení bramborové hlízy je velmi pestré. Je to vysv tlováno tím, e obsah

jednotlivých slo ek není veli inou stálou, nýbr  se m ní adou faktor , z nich  je t eba uvést

zejména odr du, p dn  klimatické pom ry, hnojení, p stební agrotechniku, stupe  zralosti

p i sklizni, podmínky skladování apod. [18].

Mezi základní látky bramborové hlízy pat í voda, krob, cukry, N  látky, vláknina,

tuk a minerální látky [9]. Krom  toho brambory obsahují je t  dal í d le ité slo ky, které

ovliv ují jejich chu , nutri ní a biologickou hodnotu, jako vitaminy, alkaloidy, organické

kyseliny, polyfenoly aj. Jednotlivé slo ky nejsou v hlíze rovnom rn  rozlo eny. Popeloviny,

tuky, organické kyseliny a alkaloidy se nacházejí hlavn  v korové vrstv , vláknina ve slupce,

cukry v oblasti cévních svazk , N  látky pod slupkou, krob po obou stranách cévních

svazk  (kambiálního kruhu) [5].

Voda zaujímá v bramborové hlíze nejv t í podíl (zhruba 76 % hmotnosti) a plní v

celkovém metabolismu hlízy velmi d le itou funkci (biosyntéza organických slou enin, do-

prava asimilát  a metabolit , teplotní regulátor). V úzkém vztahu k obsahu vody v hlíze je

tzv. voda hlízová, co  je v podstat bun ná áva vakuol, obsahující vícemén  látky roz-

pustné ve vod , které nejsou pevn vázány na bun ná t líska [18].

K rozhodujícím ukazatel m pat í obsah su iny, který ovliv uje kvalitu produktu a

rentabilitu zpracování [9]. U brambor ur ených k p ímé spot eb  je vy í obsah su iny cha-

rakteristický pro varný typ C (resp. BC a CB, tj. mou nat j í odr dy), u salátových odr d

(varný typ A, resp. BA a AB) je obsah su iny ni í. U odr d ur ených pro zpracování na

potraviná ské výrobky a na výrobu krobu (lihu) je relativn  vysoký obsah su iny podmín-

kou [8].

krob je nejvýznamn j í slo kou hlízy, v n m  rostlina ve form  krobových zrn

ukládá zásobu potenciální energie [19]. krob není jednotnou látkou, nýbr  sm sí dvou po-

lysacharid , a to amylosy (20 %) a amylopektinu (80 %) [20]. Brambory obsahují
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v pr m ru 17 % krobu a jeho mno ství kolísá  v na ich pom rech od 13 do 24 % podle

odr dy, klimatických podmínek a agrotechniky. krobová zrna se nacházejí hlavn

v parenchymu po obou stranách kambiálního prstence, mají elipsovitý tvar a rozli nou veli-

kost od 15 do 100 µm [9]. Nejvíce krobu obsahují zpravidla st edn  velké hlízy. Obsah

krobu a velikost krobových zrn má zna ný význam p i pr myslovém zpracování brambor

[5]. P i zpracování na potraviná ské výrobky vy í obsah krobu sni uje náklady na su ení a

spot ebu oleje p i sma ení.

 Cukry ve vyzrálých a dob e skladovaných hlízách se nacházejí v malém mno ství

(kolem 0,5 %), ale mají velký význam p i zpracování brambor [9]. Cukry syntetizované

v listech jsou ve form  sacharosy transportované do hlízy, kde se nachází stav dynamické

sacharidické rovnováhy, který m e být zjednodu en  vyjád en vztahem [7]:

 sacharosa                          glukosa + fruktosa

      krob           glukosa

P i teplot  10  20 0C je ve vyzrálé hlíze p i této rovnováze asi 98 % krobu a ostat-

ní cukry jsou jen v malém mno ství [9]. Obsah cukr  výrazn  ovliv uje teplota skladování

brambor, pod 10 0C stoupá podíl redukujících cukr  i sacharosy. Obsah cukr  má velký

význam u potraviná ských výrobk  z brambor, kde nep ízniv  ovliv uje barvu, chu

i skladovatelnost výrobk . Podílí se na tom Maillardova reakce, p i ní  redukující cukry

reagují za tepla s a-aminoskupinou aminokyselin za vzniku hn dých meziprodukt , je  p e-

cházejí v tmavé polymerizované nerozpustné melanoidiny [7].

Ne krobové polysacharidy, tvo ící hlavn  bun né st ny a intercelulární sou ásti

ozna ované jako hrubá vláknina, jsou tvo eny celulosou, hemicelulosou, pentozany, a pek-

tinovými látkami, jejich mno ství je uvád no od 1,40 do 3,06 % v su in  brambor [9]. Podíl

celulosy iní asi 10  20 %, podíl hemicelulosy obsahující uronovou kyselinu vázanou

s pentozany je men í, u pentozan  se uvádí 5,5  8,5 % z celkových ne krobových polysa-

charid . Pektinové látky je mo no rozd lit na men í podíl rozpustných (do 10 %) a na v t í

podíl (70  80 %) siln  polymerizovaných tzv. protopektin, který se nachází v bun ných

st nách. Zbytek pektinu tvo í podstatu intercelulární substance [5]. Podíl pektinových látek
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v erstvé hmot  iní 0,21  0,41 %, ale jsou uvád ny i vy í hodnoty. V pr b hu zrání hlízy

obsah protopektinu stoupá, p i skladování jeho mno ství klesá, s ím  souvisí rozvá ivost

hlíz.

Dusíkaté látky, kterých brambory obsahují kolem 2 % v erstvé hmot , jsou pro vý-

ivu lidí i zví at velmi významné [9]. Na bílkoviny p ipadá asi 1/3  1/2 (bývá uvád no 0,5 

1,2 % erstvé hmoty), z nebílkovinného dusíku tvo í volné aminokyseliny 3,4 %, amidy 36

% [18], (dále jsou p ítomné bazické dusíkaté slou eniny, purinové deriváty adeninu aj., gly-

koderiváty cholinu aj., rovn  stereoidalkaloid solanidin. Byly nalezeny i aminy jako mety-

lamin, n-propylamin aj.) [8].

Významnou slo ku dusíkatého komplexu tvo í dusi nany. Mno ství dusi nan je stanoveno

jako dusi nanový anion NO3
-. Podle Zákona . 456/2004 Sb. o potravinách, je nejvy í p í-

pustné mno ství dusi nan u raných brambor (sklizených do 15. 7.) 500 mg.kg-1 p vodní

hmoty a po tomto datu pouze 300 mg.kg-1 [21].

Bramborová bílkovina je tvo ena p evá n  globuliny (tuberin) [22], p ítomné jsou

i albuminy (tuberinin) a malý podíl prolamin  a glutein , a proto je po biologické stránce

vysoce hodnotná. P i skladování se obsah N  látek výrazn ji nem ní. Vysoké dávky dusíku

p i hnojení plodiny mohou být p í inou zvý eného obsahu dusi nan .

Lipidy, asto uvád né jako hrubý tuk, co  je obvykle petroléterem vyextrahovaný

podíl [5], obná í u brambor asi 0,1 % erstvé hmoty a jeho nejv t í podíl se nachází

v peridermu [8]. Nejd le it j í  nenasycené mastné kyseliny jsou linolová (50 %), linolenová

(20 %), palmitová (20 %), stearová (5 %). Celkov  je v ak pom rn  stabilní, jen u su ených

výrobk , kde se jeho koncentrace zvy uje ty násobn , dochází oxidací ke zm n  v n  a

chuti [23]. Proto se p i su ení brambor pou ívají antioxidanty. Uvádí se, e rané brambory

mají vy í podíl tuku oproti pozdním [5].

Minerální látky (popeloviny) jsou obsa eny v hlíze v pr m ru 1 % erstvé hmoty,

p evá n  ve slupce. Jejich mno ství bývá uvád no obvykle v oxidech v procentech z popela.

V pr m ru iní podíl K2O 56 %, P2O5 15 %, SO3 6 %, MgO 4 %, Na2O 3 % CaO 1,5 %,

SiO2 1% [5]. P ítomnost draslíku v hlíze omezuje výskyt ernání po uva ení i enzymatické

zabarvení vyskytující se p i mechanickém po kození [9]. Biologický význam minerálních

látek v bramborách spo ívá v p evaze slo ek zásaditých (K, Na, Ca, Mg), je  jsou zastou-

peny asi ze 70 %, oproti slo kám kyselým (P, S, Cl, Si) zastoupených asi ze 30 %, ím
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p ispívají, podobn  jako ovoce a zelenina, k vyrovnání acidobazické rovnováhy v lidském

organismu.

Vitaminy jsou slo kou, která iní z brambor významnou potravinu. Ve 100 g erstvé

hmoty se uvádí v pr m ru obsah vitaminu C 15 mg, kyseliny nikotinové 1,2 mg, kyseliny

pantotenové 0,46 mg, thiaminu (B1) 0,11 mg, riboflavinu (B2) 0,05 mg, pyridoxinu (B6)

0,19 mg, provitaminu A 0,03 mg. Kolísání obsahu vitamin  je odvislé od odr dy a pr b hu

klimatických podmínek [5].

Nejv t í význam má vitamin C [7]. Nachází se hlavn  v oblasti cévních svazk  a

v korunkové ásti [5]. P i dozrávání jeho obsah klesá, rovn  tak p i skladování, tak e na

ja e iní jeho podíl 40  70 % p vodn  p ítomného mno ství [7]. Uvádí se, e u oloupaných

brambor, uchovávaných pod vodou, dochází ke zvý ení obsahu vitaminu C pravou biosyn-

tézou. Ztráty p i va ení iní 5  30 %, vysoké (a  50 %) jsou p i sma ení. Ztráty p i pr -

myslové výrob  lupínk  iní asi 30 %, zatímco p i domácí p íprav  dvojnásobek. P i skla-

dování su ených bramborových výrobk  v dusíkové atmosfé e jsou v ak ztráty vitamin

nepatrné [5].

Organické kyseliny, pr m rný obsah asi 2 % erstvé hmoty, mezi n  pat í kyselina

citrónová, jable ná, isocitrónová, vinná, µ-ketoglutarová aj., podmi ují aciditu bun né

ávy (pH 5,6  6,5 ) a její pufrovací funkci [9]. Nejv t í podíl p ipadá na kyselinu citrono-

vou a jable nou (kolem 1 % v erstvé hmot ), jejich  obsah se b hem skladování protich d-

n  m ní, co  nazna uje mo nost jejich vzájemné p em ny [5].

Glykoalkaloidy (GA), také ozna ované jako steroidní glykoalkaloidy (SGA) bram-

bor a asto, hlavn  d íve uvád né pod spole ným názvem solanin jsou p irozené toxiny,

vyskytující se ve v ech ástech rostliny [9]. Nejvy í hladiny obsahu jsou v kv tech, nezra-

lých bobulích, mladých listech a klí cích, v hlízách je jich mnohem mén  [24]. V hlízách je

nejv t í podíl soust ed n ve slupce a ve vn j ích vrstvách [9]. Je známo, e obsah GA je

geneticky fixován, ovliv uje jej stupe  zralosti (nezralé hlízy mají vy í obsah GA), pov tr-

nostní podmínky b hem vegetace (v suchém, teplém období vy í obsah), mechanické po-

kození (zvy uje obsah GA) a podmínky p i skladování (osv tlení, teplota, délka) [25]. Ob-

sah solaninu se pohybuje v bramborech od 0,002 % do 0,01 %, u nezralých brambor kolem

0,06 % erstvé hmoty [26]. P i va ení se asi 30  40 % GA vylou í, p i sma ení v tuku p i-

stupuje je t  termický efekt, tak e ztráty iní 52 % [5]. Hlavními glykoalkaloidy jsou µ-
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solanin a µ-chaconin, uvádí se pom r 1 : 1,7 a p edstavují asi 95 % celkových glykoalkaloi-

d  v hlíze brambor [27]. GA jsou slo eny ze t í strukturních ástí : a) hydrofilní sacharidic-

ké, b) lipofilní stereoidní a c) heterocyklické dusíkaté bazické ásti. Ob  hlavní slou eniny

(µ-solanin a µ-chaconin) mají shodný bezcukerný aglykon, zvaný solanidin (shodná lipofilní

a dusíkatá bazická ást) a li í se sacharidickou ástí (glukosa, galaktosa, rhamosa). Vedle a

formy existuje b a g forma, li ící se po tem a druhem sacharid .

Barevné látky (pigmenty) v du in  hlízy pat í mezi karotenoidy. V posledním deseti-

letí bylo prokázáno, e v echny karotenoidy jsou ú innými antioxidanty a u n kterých byl

prokázán p íznivý vliv na prevenci rakoviny. U variet s bílou du inou jsou uvád ny hodnoty

0,014  0,054 mg/100mg su iny, se lutou 0,110  0,187 mg. Nov j í údaje se pohybují

v intervalu 0,13  1,40 mg/g. Byly izolovány pigmenty a - karoten, b - karoten, lutein, vio-

loxantin aj. Vedle odr dy obsah karotenoid  ovliv ují klimatické podmínky i stupe  zralos-

ti. Slupky n kterých odr d mají ervené nebo modré zbarvení, je  je p i ítáno antokyan m

[9].

Fenoly jsou odpov dné za hn dé a modro edé zbarvení brambor po rozkrájení. Je to

zp sobeno enzymovou oxidací fenol , ke které dochází po kontaktu enzym  polyfenoloxi-

das se substrátem (fenoly a vzdu ný kyslík) po poru ení nativních bun ných struktur. In-

tenzita barevných zm n je ovliv ována obsahem tyrosinu a o-difenol  (kyselina chlorogeno-

vá, katechiny apod.) a aktivitou enzym  v hlízách [28].

P i zpracování brambor mají význam 3 druhy zabarvení: a) enzymatické, které se

projevuje jen v syrovém stavu, b) tmavnutí po uva ení (after cooking blackening) a c) neen-

zymatické hn dnutí (Maillardova reakce), ke kterému dochází p i sma ení a su ení a rovn

p i skladování su ených bramborových výrobk . Je d le ité p i výrob  lupínk , hranolk  a

do ur ité míry také u su ené bramborové ka e, kroket a dal ích podobných produkt . Ba-

revné zm ny jsou dány zejména obsahem redukujících cukr , p i vy ích teplotách sma ení

hraje velkou roli také obsah sacharózy a intenzita hn dnutí m e být zvy ována obsa enou

kyselinou askorbovou. [29].
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4 POTRAVINÁ SKÉ VYU ITÍ BRAMBOROVÝCH HLÍZ

Bramborové hlízy jsou vyu ívány z hlediska potraviná ského n kolika zp soby:

1. k p ímé spot eb

2. pro výrobu potraviná ských výrobk

3. k výrob  krobu a lihu [9]

4.1 Konzumní brambory

Konzumní brambory musí spl ovat adu jakostních ukazatel . Vedle velikosti hlíz,

která souvisí s jejich tvarem, jsou to dal í po adavky na jejich nezávadnost a odpovídající

zdravotní stav.  Hlízy konzumních brambor musí vzhledem odpovídat deklarované odr d ,

musí být celé, isté, pevné, r stem nepopraskané a nedeformované, bez nadm rné povrcho-

vé vlhkosti a bez vn j ích a vnit ních vad zhor ujících celkový vzhled. Zárove  hlízy musí

být jakostní a uchovatelné, bez hnilob, hn dých skvrn vzniklých teplem a mechanických

prasklin nebo pohmo d nin, bez zeleného vybarvení, obecné a pra né strupovitosti, dutosti

a rzivosti hlíz. Zárove  nenamrzlé a prosté cizích pach  a p íchutí [8].

U brambor pro p ímý konzum p eva uje hodnocení senzorické, je  vyús uje ve stol-

ní hodnotu. Chu  hlíz pat í sice k významným kvalitativním ukazatel m, ale pro posouzení

celkové úrovn  stolní hodnoty nesta í, proto bereme v úvahu je t  vzhled, konzistenci, roz-

vá ivost, v ni a barvu hlíz. Mezinárodní metodu hodnocení stolní hodnoty vypracovala Ev-

ropská spole nost pro výzkum brambor (EAPR) v roce 1960. Výsledkem celkového hod-

nocení je za azení odr dy dle varného typu, který ur uje vhodnost pro p ípravu jednotlivých

druh  pokrm :

A, AB = charakterizuje odr dy s velmi pevnou a pevnou du inou, nerozvá ivou, velmi

slab  mou natou, lojovitou, tj. odr dy vhodné pro p ípravu salát  a jako

p íloha

B, BC = pat í sem odr dy se st edn  pevnou a  kyprou du inou, slab  a  st edn

mou naté, vhodné jako p íloha, do polévek a pro p ípravu t st a ka í

C =  odr dy s kyprou, siln  mou natou du inou, vhodné pro p ípravu t st a ka í

[30]
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Po adavky spot ebitele na velikost hlíz kolísají a závisí na zp sobu úpravy brambor.

Obecn  se pova ují za vhodné odr dy se st edn  velkými a  v t ími hlízami. Tvar hlíz je

ovlivn n p edev ím odr dou, jeho kolísání není tak velké jako u velikosti hlíz. Pro p ímý

konzum je pova ován za vhodný tvar kulovitý, kulovitooválný a  oválný, pro p ípravu salá-

t  je tradi ní typ dlouze oválný [5]. Hloubka o ek ovliv uje jak p i konzumu, tak zejména

p i zpracování hlíz výt nost, je geneticky fixovaným faktorem. Po adují se m lká o ka.

ádoucí je jemná slupka, ne ádoucí jsou hlízy s drsnou upinatou slupkou. Mechanické po-

kození je pova ováno za nejvýznamn j í znak kvality, nebo  podporuje rozvoj skládkových

chorob, sni uje výt nost a zhor uje vzhled [9]. Sní ení po kození hlíz umo uje záhonové

odkamen ní p dy p ed sázením, dobrá vyzrálost hlíz a manipulace s hlízami p i teplotách

nad 10 oC. Odolnost proti strupovitosti je odr dovou vlastností. Strupovitost sni uje výt -

nost, podporuje ji sucho a teploty 25  30 oC i alkalita p dní reakce.

Mezi znaky vnit ní jakosti pat í barva du iny hlíz, která je dána rostlinnými pigmenty

(karotenoidy). V na ich podmínkách je ádaná lutá barva a  na loutlá, je  je dána odr -

dou. Bylo prokázáno, e karotenoidy jsou ú innými antioxidanty. Chu  je nejvýznamn j í

slo kou stolní hodnoty, je odr dovým znakem, který je v ak ovliv ován p stitelskými pod-

mínkami (p ehnojení dusíkem, nevhodná aplikace pesticid ). Konzistence du iny va ených

hlíz rozhoduje o vhodnosti pro r zné pou ití, je základem pro rozd lení odr d do varných

typ  [5]. Tmavnutí hlíz po uva ení zp sobuje komplex kyseliny chlorogenové a Fe, jeho

tvorbu ovliv uje kyselina citrónová [31]. Nezralé hlízy tmavnou snadn ji, rovn  vysoké

dávky dusíku podporují tmavé zbarvení.

Jakost konzumních brambor ovliv uje ada faktor . P edev ím jsou to pov trnostní

pom ry v roce, nedostatek srá ek nebo naopak de tivé po así. Nejlep í stolní hodnotu po-

skytuje pís itohlinitá a hlinitopís itá p da, dostate n  humózní s vysokou mikrobiální aktivi-

tou. Významným faktorem je hnojení, úrove  ivin a zp sob jejich aplikace. Z hlavních ivin

dusík podporuje velikost a lojovitou konzistenci hlíz. P ehnojení a pozdní aplikace dusíku

prodlu uje vegeta ní dobu, co  vede k nevyzrálosti hlíz p i sklizni a zvý enému mechanic-

kému po kození, sni uje se su ina a obsah krobu. P i nadbytku dusíku klesá obsah kyseliny

citrónové, která je stabiliza ním faktorem barvy du iny. Fosfor urychluje dozrávání a sni uje

po kození hlíz, zvy uje obsah krobu v hlízách a velikost krobových zrn. Vysoké dávky

v ak podporují rozvá ení brambor a jejich tzv. suchost. Draslík sni uje po kození hlíz, ale
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zpravidla sni uje obsah su iny a krobu, p i em  síranová forma je p ízniv j í. Vy í dávky

draslíku sni ují obsah redukujících cukr   a tmavnutí du iny. Deficit ho íku inhibuje synté-

zu bílkovin [5]. Agrotechnická opat ení musí sm ovat p edev ím k podpo e po adované

kvality hlíz, které zárove  musí spl ovat n které speciální kritéria, jakými jsou nap . obsah

redukujících cukr , obsah su iny, velikost hlíz apod. [9].

4.2 Kuchy ská úprava brambor

Pro kuchy skou úpravu pou íváme odr dy ur ené pro konzumní ú ely, dodávané na

trh ve slupce, p ípadn  loupané. Spot ebitel m e konzumní brambory zakoupit ve v t ím

(25-50 kg) nebo men ím balení (1,5-5 kg), a to bez úpravy  a nebo s takovou úpravou (kar-

tá ování, mytí) která uleh í výb r nabízeného zbo í  a zaru í po adovanou kvalitu. Samo-

z ejmostí by m lo být kvalitní zabalení a uvedení mj. názvu odr dy s p íslu ným varným

typem.

Brambory p ed úpravou o istíme a dob e omyjeme. Hlízy napadené hnilobami vy a-

díme. Slupku z brambor v p ípad  pot eby etrn  odstraníme (pod slupkou se nachází zna -

né mno ství nutri n  významných látek) ostrou krabkou z nerezav jícího materiálu.

Brambory va íme v dob e uzavíratelné nádob  (p ípadn  v pa áku, tlakovém hrnci).

Oloupané brambory rad ji nekrájíme a nemá íme zbyte n  dlouho ve vod . Hodnota bram-

bor (vitamin C) se uchovává nejvíce tehdy, jsou-li va eny ve slupce. Star í brambory (v jar-

ním období) va íme rad j oloupané (v okolí o ek a pod slupkou se v pr b hu skladování

hromadí solanin, který je nutné odstranit). Mno ství vody pou ívané na zalití ovliv uje chu

brambor, proto va íme brambory nejlépe v pá e, nebo dáváme maximáln  tolik vody, kolik

sta í k jejich zakrytí. Oloupané brambory m eme va it ve vroucí a osolené

(1 l i ka soli na 500 g brambor) vod . Podobn  i brambory, které va íme ve slupce, zalévá-

me vroucí vodou. Pr m rná doba va ení se pohybuje kolem 30 min (v tlakovém hrnci kolem

10 min) v závislosti na velikosti hlíz, zvolené odr d , obsahu pektinu a ro ním období (od

podzimu do jara se doba prodlu uje). P idáním r zných ko ení nebo zeleninových natí

(kmín, cibule, pór, celer, libe ek) se zvy uje chutnost a zlep uje vzhled va ených brambor.

Oloupané brambory va íme pouze pro bezprost ední spot ebu, uva ené ve slupce pro poz-

d j í spot ebu (opékání, saláty) ulo íme v chladu a oloupeme a  t sn  p ed upot ebením.
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Brambory p ed du ením o istíme, oloupeme a nakrájíme na plátky. Dusíme pozvolna

p ikryté s p ídavkem tuku, podle pot eby podléváme, aby du ení probíhalo stejnom rn .

Du ené brambory zahu ujeme jí kou, kterou p ipravíme zvlá , z edíme, roz leháme a pak

teprve p ilijeme k bramborám. Rozkrájené brambory m eme p ed du ením prokládat ma-

sem, ale i zeleninou, houbami apod.

Pe ení a zapékání brambor pat í mezi oblíbené zp soby jejich úpravy. Pe ení posky-

tuje rozmanité mo nosti a zále í na nás, kterou z nich vyu ijeme (ve slupce nebo oloupané,

celé nebo nakrájené, voln  nebo v alobalu, bez tuku nebo pot ené olejem i máslem apod.).

Opékat na tuku m eme brambory syrové i va ené (dob e osu ené vkládáme na horký tuk).

Brambory zapékáme s nejr zn j ími potravinami i pochutinami (maso, vejce, sýr, uzenina,

esnek, cibule, ko ení apod.) tak, e rozkrájené brambory st ídav  vrstvíme s ostatními po-

travinami. P i zapékání pou íváme zálivky (z mléka, vajec, sýra apod.), nebo p idáváme

omá ky dochucené houbami a zeleninou. Zape ené brambory musejí být k ehké a k upavé,

a proto jejich povrch potíráme (zakapáváme) tukem.

Sma ené brambory pat í mezi oblíbené pokrmy (i kdy  z hlediska zdravé vý ivy

nejsou nejvhodn j í). P i sma ení jsou d le ité vhodný tuk a teplota (180  190 °C). Pro

tento zp sob úpravy nejsou vhodné hlízy, které byly skladovány p i nízkých teplotách. Nej-

lep í výsledek docílíme, pou ijeme-li brambory skladované alespo  3 týdny p i teplot  16 18

°C. P ed sma ením je omyjeme, oloupeme a nakrájíme na zvolený tvar. Opláchneme stude-

nou vodou, osu íme a sma íme ve vysoké vrstv  horkého tuku. Po usma ení dochutíme

solí, p ípadn  ko ením [8].

4.3 Brambory ur ené ke zpracování na potraviná ské výrobky

Výrobky z brambor ur ené k lidské spot eb  se d lí do t í skupin:

1. mokré výrobky

2. sma ené a pe ené výrobky

3. su ené výrobky a sm si [9]

Pou ité konzumní brambory musí spl ovat po adavky SN 46 22 00  4 i vyhovo-

vat po adavk m na jakost podle vyhlá ky . 157/2003 Sb., a rovn  odpovídat hygienickým
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po adavk m na obsah cizorodých látek a obsah dusi nan  (do 500 mg.kg-1

NaNO3 u raných a 300 mg.kg-1 erstvé hmoty u pozdních) [32].

Tabulka I. Po adavky na surovinu základních potraviná ských výrobku z brambor [9]

Výrobek Tvar hlízy Velikost

v mm

Su ina

v %

Redukující

cukry v %

Su ené bramborové vlo ky -  35  21  0,5

Sma ené bramborové hranolky dlouze oválný  55 20-22  0,5

Sma ené bramborové lupínky kulovitý 40-60  22  0,3

Sterilované brambory kulovitý a  oválný 25-35  20  0,5

Základní technologický postup spo ívá v prot íd ní hlíz podle po adavk  následují-

cího zpracování. Hlízy se poté perou, vhodným zp sobem oloupou, do istí, operou a pono í

do roztoku antioxidantu, pokud nejsou okam it  dále zpracovány. Pro zpracování se  do-

pravují brambory z hromad nebo trvalých skládek v t inou plavením v plavících kanálcích.

Po ur itém p ed i t ní b hem plavení nebo p edmá ení se brambory perou v pra kách r zné

konstrukce.

P i technologiích pr myslového loupání brambor je nejd le it j í pokud mo no do-

konalé odstran ní slupky p i minimálních ztrátách a minimálním podílu ru ní práce a maxi-

málním zachováním v ech nutri ních látek v hlíze. Teoreticky by pro správné loupání sta ilo

odstranit poko ku a pod ní le ící vrstvu korkovitých bun k, tedy asi 0,5 mm. Ve skute nos-

ti se odstra uje vrstva mnohem siln j í (do 4 mm). P i v ech technologiích pr myslového

loupání (mechanické, termické, termochemické) jde v kone né fázi o mechanické odstran ní

slupky r zným zp sobem naru ené. Velmi asto se pou ívají vzájemné kombinace základ-

ních postup , p i em  cílem je dosa ení maximální výt nosti loupaných brambor. Oloupa-

né brambory po do i t ní (obvykla ru ním) prochází pak konzerva ní lázní (kyselina citró-

nová, pyrosi i itan sodný) pro zabrán ní enzymatickému tmavnutí a rozvoji mikroorganism

[5].
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4.3.1 Výrobky vlhké

Jedná se o výrobky, které jsou zpracované, p ípadn  konzervované takovou techno-

logií, e si uchovávají takový obsah su iny, který byl v p vodní surovin  [5] Pat í sem

zejména brambory loupané syrové a brambory sterilované [9].

Brambory loupané syrové jsou hlízy, které byly oloupány bu  mechanicky, parou

nebo chemicky a z stávají v syrovém stavu [9]. Dodávány jsou po o et ení proti zbarvení

bu  v polyethylenu v ohradových paletách nebo vakuovaných sá cích o hmotnosti podle

po adavku odb ratele.

Sterilované brambory jsou oloupané brambory konzervované teplem v neprody n

uzav ených obalech, ur ené po tepelné úprav  k p ímému pou ívání. Pou ívá se obvykle

5kg balení (plechovky nebo sklen né obaly). Sterilované brambory jsou rovn  sou ástí

ady konzerv, jako nap . bramborový gulá  apod. Zpracovávají se hlízy velikosti  25  30

mm, nerozvá ivé, varný typ A, které po oloupání, do i t ní, a oprání se plní do obal . V t í

hlízy je mo no upravit na tvrtky, kostky apod. Po zalití horkým nálevem se sterilují 25  40

minut p i 121 °C. P i pou ití 2% NaCl a okyselení (0,2% kyselina citrónová, 0,5% kyselina

octová) je mo no teplotu sní it. Po sterilaci je nutné vychlazení na 30  35 °C [5].

Do této skupiny vzhledem k nízké su in  je mo no za adit i bramborovou ka i va e-

nou a bramborový salát.

Bramborová ka e va ená se dodává obvykle zmrazená, v tomto stavu tvo í drobné

sypké granule lutobílé barvy, pop ípad  je to ka ovitá hmota s jemnou konzistencí bez v t-

ích shluk . Její su ina má být nejmén  25 %, obsah soli nejvý e 1,5 %.

Bramborové saláty jsou do jisté míry zvlá tností eské kuchyn . Zna né mno ství

brambor se pou ívá k p íprav  malých denních jídel ve form  r zných salát . P i jejich vý-

rob  se uplat ují stroje a za ízení velkokuchyní a postupuje se podle r zného výrobního

schématu. Tradi ním zp sobem p ípravy brambor je jejich va ení ve slupce a oloupání za

tepla, co  zaji uje dobrou konzistenci pro krájení, nevýhodou je velká pracnost p i loupání

(v t inou ru ní). P i pou ití syrových oloupaných brambor je t eba etrného uva ení (nebez-

pe í rozva ení) pe liv  vychladit a etrn  krájet. Po uva ení (v obou variantách) je t eba

brambory vychladit, pak následuje ezání na drobné kostky, nudli ky, p ípadn  plátky podle

druhu salátu. Vlastní p íprava spo ívá ve smísení brambor s dal ími komponenty, co  se

provádí v automatických mícha kách, men í provozy pou ívají velkokuchy ské roboty. P i
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práci je t eba zachovat princip postupného smísení, tj. nejprve p ísady s majonézou, bram-

bory, p íp. va ená vejce naposled.

4.3.2 Výrobky sma ené

Sma ené výrobky z brambor jsou vhodným technologickým postupem oloupané a

usma ené hlízy, ur ené k p ímému konzumu, u nich  sma ením dochází ke ztrát  vody a

obsah su iny je zvý en nejmén  na 9,5 %. Do této skupiny pat í v echny druhy bramboro-

vých snackových výrobk .

Bramborové lupínky (Chips, Crips) jsou nejvýznamn j ím p edstavitelem této sku-

piny [5]. P i jejich výrob  se oloupané a do i t né hlízy pomocí vhodného za ízení roz e ou

na plátky pokud mo no stejné tlou ky asi 1,2  2 mm [9]. Pou ité hlízy mají být dob e

vyzrálé, pravidelného tvaru, s nízkým obsahem redukujících cukr  do 0,3 % [8].

Z na ezaných lupínk  se opláchnutím vodou odstraní krob a r zné zbytky, lupínky se usu í

proudem vzduchu  a sma í p i teplot  170 °C v jedlém oleji nebo hydrogenovaných rostlin-

ných tucích za p ídavku antioxidantu [5], a  obsah vody v lupínku klesne asi na 2 - 3 % [9].

Po usma ení se provede ochucení solí (1,5 kg  2,0 kg NaCl na 100kg lupínk ) asto za

p ídavku glutamátu sodného, který zvýraz uje chu . Mimo slaných lupínk  se vyrábí ochu-

cené r znými p íchut mi (pe ené i uzené maso, sýr, cibule aj.). Lupínky mají být k ehké,

k upavé vyrovnané sv tle luté barvy, ojedin le s nahn dlými okraji, su ina nejmén  95 %,

obsah tuku nejvý e 42 %, obsah NaCl v rozmezí 1,5  2,5 %.

4.3.3 Výrobky p edsma ené zmrazené

Jsou to výrobky zpracované r znou technologií, konzervované hlubokým zmrazením

po p edchozím p edsma ení. adí se sem podle tr ních druh  bramborové hranolky, bram-

borové plátky a bramborové krokety.

Zmrazené p edsma ené hranolky (pommes frites, french fried potatoes) tvo í ce-

losv tov  nejv t í podíl potraviná ských výrobku z brambor. Jako polotovar jsou dodávány

do maloobchodní sít  nej ast ji ve form  mra ených p edsma ených hranolk . Pro vel-

kododavatele jsou vedle toho dodávány i jako chlazené  a v oleji pouze blan írované. Exis-

tuje ada modifikovaných postup  jejich výroby.
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Pro výrobu se pou ívají velké hlízy nad 55 mm, dlouze oválné se su inou 20  22 %

[5]. Po oloupání a do i t ní se hlízy roz e ou na hranolky o hran  10x10x60-70 mm [9].

Potom se na t ídi ce vy lení u í a krat í od ezky, které se pak zpracovávají na r zné vý-

robky, nap . bramborové krokety, knedlíky apod. Vlastní hranolky se pak obvykle blan írují

do zesklovat ní  ve vod  75  95 °C teplé po dobu 6  12 min. Zmazovat ním povrchové

vrstvy hranolk  se sní í spot eba tuku a zkrátí doba sma ení i zlep í konzistence kone ného

výrobku. Po blan írování se musí co nejd kladn ji a co nejrychleji odstranit lpící voda na

hranolcích osu ením (hmotnost klesne o 20  30 %) a pak následuje sma ení p i teplot

tuku 120  130 °C, 8  10 min. Hranolky je t eba zbavit p ebyte ného tuku vhán ním teplé-

ho vzduchu a pak následuje zchlazení na 3  4 °C (chlazené hranolky, trvanlivost 4  5 dn )

nebo zmrazení co nejrychleji ve fluidním zmrazovacím tunelu na teplotu 18 °C. Zmrazené

hranolky se balí na hadicových automatech do fólie po 250  1000 g. Ulo ené v kartonech

se pak skladují p i 18 °C. Vyu ití suroviny iní 30  45 kg hranolk  ze 100 kg brambor.

Podle zp sobu ezu existují r zné tvarové modifikace, hranolky men í i v t ího

pr m ru, vlnky a jiné. Obdobn  se vyráb jí p edsma ené plátky, kostky aj. Bramborové

hranolky mají být stejnom rné barvy s hladkým i vlnitým ezem, vlhkost nejvý e 65 % a

obsah tuku nemá být v t í ne  7 % [33].

4.3.4 Su ené výrobky

Su ené výrobky z brambor jsou oloupané, nakrájené, p edva ené, p ípadn  rozma -

kané a usu ené hlízy brambor [5]. Jsou to nejstar í výrobky z brambor [9]. Pou ívají se po

tepelné úprav  k p ímému konzumu nebo jako surovina pro p ípravu n kterých sm sných

výrobk . Existují v t chto tr ních druzích: su ená bramborová ka e (vlo ky), bramborová

mouka a su ené konzumní brambory (kostky, plátky).

Su ená bramborová ka e. Princip výroby su ené bramborové ka e (vlo ek) je

znám více ne  70 let. P i výrob  se pou ívá p ístup ový proces su ení. Optimální su ina

zpracovávaných brambor je 21  22 %. Oloupané a o i t né brambory se na e ou na plátky

tlou ky 12  20 mm a po odstran ní uvoln ného krobu, úlomk  a plodové vody se

opláchnou v konzerva ním roztoku a p edva í (blan írují) p i teplot  70  78 °C, po dobu

15  20 min. Pak se ochladí vodou na 20 °C a tato teplota se udr uje nejmén  20 minut

(b hem chlazení dochází k retrogradaci krobu, hlavn  amylosy, co  zabra uje lepivosti

ka e), na e  se brambory dova í v pá e p i 100 °C asi 30 min. Uva ené plátky po p idání
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antioxidantu a emulgátoru se rozma kají a dávkují pomocí naná ecích vále k  na su ící

válec válcové su i ky. Usu ený film se ve neku rozdrtí na vlo ky, které se prosátím rozd lí

na r zné velikosti. K p íprav  ka e jsou vhodné v t í vlo ky (3  6 mm), pro sm s na bram-

borové t sto, bramborové knedlíky v prá ku apod. vlo ky drobn j í (1  2 mm). Po vychla-

zení se ka e balí a skladuje v temné místnosti s teplotou 20 °C a relativní vlhkostí vzduchu

70 %. Obsah su iny má init nejmén  87 %.

Bramborová mouka je vysátý jemný podíl, pou ívá se jako p ídavek do n kterých

chleb , zejména p eni ného pro zlep ení  st ídy.

Su ené bramborové kostky (p íp. jiné tvary), velikost hrany 10 mm, se blan írují

p i teplot  95  100 °C po dobu 3  10 min, pak se operou ve studené vod  za p ídavku

antioxidant  a su í v horkovzdu né t ípásové su árn  p i teplotách 60  90 °C  po dobu 7 

8 hodin. Po vyt íd ní se plní do obal  a expedují. Jsou d le itým potraviná ským polotova-

rem. Podle po adavku odb ratel  se mohou mlet i na mouku. U nás se vyu ívají p i výrob

instantních polévek [5].

4.3.5 Výrobky sm sné

Sm sné bramborové výrobky jsou sypké kuchy ské polotovary, z nich  se po p í-

prav  podle návodu p ipraví bramborová jídla. Vyráb jí se podle p esných receptur z více

su ených komponent. Základem je bramborová ka e (mouka), p eni ná mouka hrubá a s l,

podle druhu výrobku se p idává mléko, vejce, aj. Z výrobk  mo no uvést bramborové t sto

v prá ku, bramborové knedlíky, chlupaté knedlíky, kubánky, krokety, aj. [5].
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II. PRAKTICKÁ ÁST
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5 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE

Tepelným zpracováním je podrobována v t ina základních potravin. Ná  organismus

si ji  dávno odvykl p ijímat syrové maso, vejce, obiloviny, brambory atd. Musíme si být

tudí  v domi, e tepelné zpracování v t iny potravin je nutné a sou asn  si uv domit, e v

d sledku tepelné p ípravy pokrm  dochází k objektivním ztrátám.

Tepelné opracování je sou ástí technologie výroby v t iny potravin a je pou íváno

ke zvý ení údr nosti potravin (inaktivace mikroorganism , enzym  nebo látek ne ádoucích

pro lidský organismus), ke zm n  konzistence, barvy nebo jiných senzorických znak . V t-

ina re im  tepelného opracování se provádí p i teplotách nad 60 °C, v ojedin lých p ípa-

dech m e teplota p esáhnout 200 °C. P i tepelném záh evu dochází k úbytk m n kterých

vitamin  a dále k reakcím dusíkatých látek (zejména bílkovin, peptid  a aminokyselin) mezi

sebou i ostatními slo kami potraviny, resp. pokrmu, p i em  se m ní jejich biologická vyu-

itelnost pro lov ka.

Na druhé stran  nelze tepelné podmínky zvolit pouze s ohledem na zachování vý i-

vové hodnoty potraviny, nebo  existují striktní po adavky na zabezpe ení zdravotní nezá-

vadnosti i p ijatelné senzorické jakosti. Velmi asto je t eba zvolit vhodný kompromis tak,

aby pou itý tepelný záh ev zajistil na jedné stran  bezpe nost potraviny, resp. pokrmu a

odpovídající senzorickou jakost, ale aby na druhé stran  byla retence vitamin  a jiných zpra-

vidla termolabilních nutri n  významných látek co mo ná nejvy í [34].

Ve své práci jsem se zam il na vliv tepelného ú inku kulinárních úprav na základní

chemické parametry bramborových hlíz.

Konkrétní cíle práce byly následující:

1. V literární ásti charakterizovat anatomické, morfologické a chemické vlastnosti bram-

bor.

2. Popsat zp soby zpracování brambor.

3. V experimentální ásti se zam it na stanovení su iny, krobu, dusíku, fosforu a senzoric-

kého hodnocení. Uvedené jakostní ukazatele sledovat v závislosti na r zných zp sobech

kuchy ské úpravy brambor.
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4. Navrhnout nejvhodn j í zp soby kuchy ské úpravy brambor s ohledem na zachování

vybraných nutri ních vlastností.
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6 METODIKA PRÁCE

Cílem práce bylo sledovat zm ny su iny, krobu, dusíku, fosforu a senzorického

hodnocení v závislosti na tepelné úprav  brambor. Byly sledovány tyto varianty kuliná ské-

ho zpracování: brambory va ené se slupkou a oloupané, va ené v pá e, pe ené a sma ené ve

form  hranolek. Vý e zmín né úpravy byly hodnoceny u 3 odr d brambor. Jako kontrola

byly vyu ity syrové loupané brambory. Cílem bylo zjistit, k jakým zm nám sledovaných

jakostních ukazatel  dochází vlivem jednotlivých úprav a která varianta zpracování bude

nejvhodn j í z hlediska zachování jejich p vodního obsahu.

6.1 Materiál a metody

Obsah jednotlivých jakostních ukazatel  byl stanoven u 3 odr d brambor (Charlotte,

Baccara a Ditta) zakoupených v obchodní síti, za ú elem stanovení zm n obsahu su iny,

krobu, dusíku, fosforu a senzorického hodnocení.

6.1.1 Charakteristika pou itých odr d

Charlotte

Raná odr da pro p ímý konzum, varný typ AB. Po áte ní r st nat  st edn  rychlý, po et

hlíz pod trsem st edn  vysoký a  nízký. Hlízy oválné a  dlouze oválné, odolné proti mecha-

nickému po kození, o ka m lká, slupka hladká lutá, du nina lutá. Výnos st edn  vysoký

a  nízký. Va ené hlízy jsou st edn  pevné a  pevné konzistence, st edn  vlhké, velmi slab

a  slab  mou naté, jemné struktury, nedostatky v chuti malé [35].

Baccara

Raná odr da pro p ímý konzum, varný typ AB. Po áte ní r st nat  st edn  rychlý, po et

hlíz pod trsem st edn  vysoký a  nízký. Hlízy oválné a  dlouze oválné, st edn  velké, odol-

né proti mechanickému po kození, o ka m lká, slupka lutá, du nina lutá. Odr da st edn

náchylná k napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napadení há átkem

bramborovým biotypu Ro 1. Mén  odolná proti napadení virovými chorobami, mén  odolná

proti napadení plísní bramboru na nati, st edn  odolná proti napadení aktinomycetovou

obecnou strupovitostí bramboru. Výnos st edn  vysoký a  nízký. Va ené hlízy jsou st edn

pevné a  pevné konzistence, st edn  vlhké, velmi slab  a  slab  mou naté, jemné struktury,

nedostatky v chuti malé, po uva ení slab  tmavnou [36].
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Ditta

Poloraná odr da pro p ímý konzum, varný typ AB. Po áte ní r st nat  st edn  rychlý. Hlízy

dlouze oválné s velmi m lkými o ky, slupka lutá, hladká a  st edn  hrubá, barva du niny

lutá. Odr da rezistentní k napadení rakovinou bramboru biotypu 1 a rezistentní proti napa-

dení há átkem bramborovým biotypu Ro 1. Mén  odolná proti napadení virovými choro-

bami, mén  odolná proti napadení plísní bramboru na nati, odolná proti napadení aktinomy-

cetovou obecnou strupovitostí bramboru. Výnos hlíz st edn  vysoký a  nízký. Va ené hlízy

jsou st edn  pevné a  pevné konzistence, slab  mou naté, po uva ení slab  a  st edn  tmav-

nou [37].

6.1.2 Kulinární úpravy

Tabulka II. Pou ité kulinární úpravy pro získání vzork

Va ené brambory ve

slupce

Hlízy po umytí pono eny do va ící vody a va eny po dobu 30 min.

Va ené loupané Hlízy byly po umytí a oloupání pono eny do va ící vody a va eny 25

min.

Va ené v pá e Hlízy byly po oloupání vlo eny na pa ák a po za átku varu va eny 7

min.

Sma ené hranolky Hlízy byly nakrájeny na hranolky a sma eny ve fritovacím hrnci do-

zlatova 10 min.

Pe ené brambory Hlízy byly rozkrojeny i se slupkou na tvrtku a pe eny na kapce

oleje po dobu 35 min. p i 180 °C

6.1.3 Stanovované jakostní ukazatele

1. su ina  vysu ením p i 105 °C do konstantní hmotnosti,

2. krob  metodou podle Ewerse [38],

3. hrubá bílkovina  byla stanovena jako celkový dusík metodou podle Kjeldahla a p epo -

tena koeficientem 6,25 [39],
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4. fosfor  pro stanovení P byla provedena mineralizace su iny bramborových hlíz ve sm si

koncentrované kyseliny sírové a 30% peroxidu vodíku. Obsah fosforu v mineralizátu byl

prom en kolorimetricky pomocí vanadi nanové metody [40],

5. senzorické hodnocení  bylo provedeno dle schématu viz p íloha P I. Senzorického hod-

nocení se ú astnilo 20 hodnotitel  posuzujících:

a) vzhled erstvých syrových hlíz po oprání

b) vzhled hlíz na povrchu a na ezu po uva ení a oloupání

c) v ni uva ených, oloupaných a rozkrájených hlíz [41].

Výsledky chemických analýz a senzorického hodnocení byly zpracovány statistickým

softwarem STADVYD. Pro vyhodnocení pr kaznosti rozdíl  u dat získaných chemickou

analýzou byl pou it Wilcoxon v test  p i 5% hladin  významnosti a pro vyhodnocení dat

získaných ze senzorického hodnocení byl pou it Kruskall-Wallis v test. Tímto testem lze

srovnat, zda se více jako dva výrobky od sebe statisticky významn  li í v daném senzoric-

kém znaku  [42].
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7 VÝSLEDKY

7.1 Obsah su iny v bramborových hlízách

Pr m rný obsah su iny v bramborových hlízách po jednotlivých variantách kuchy -

ských úprav je uveden v tabulce (Tab. III.). Pro p ehlednost jsou výsledky znázorn ny také

v grafu (Graf  I.).

Tabulka III. Pr m rný obsah su in v bramborových hlízách (v hmotnostních procentech) a

sm rodatné odchylky m ení (S. D.)

Obsah su iny [hmot. %]
Varianta

Pr m rný obsah S. D.

Syrové 15,56 2,52

Va ené loupané 22,79 3,42

Va ené ve slupce 24,90 6,88

Va ené v pá e 19,11 1,08

Pe ené 41,88 6,97

Sma ené 42,07 9,10
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Graf I. Pr m rný obsah su iny v bramborových hlízách

Po statistickém vyhodnocení byly zji t ny významné rozdíly mezi jednotlivými vari-

antami. Lze konstatovat, e zvy ující se teplotní ú inky jednotlivých kulinárních úprav m ly

výrazný vliv na obsah su iny. Z výsledk  je patrné, e nejvy ích hodnot su iny  se dosáhlo

p i úpravách pe ením (41,88 hmot. %) a sma ením (42,07 hmot. %).

Zna n  zvý ený obsah su iny byl zaznamenán pouze u variant, kde bylo pou ito tep-

lotních re im  p evy ujících 100 °C. P i t chto tepelných zákrocích dochází k zna ným

ztrátám vody a zkoncentrování su iny. Va ením oloupaných brambor v pá e byl zji t n pr -

m rný obsah su iny 19,11 hmot. %. P i porovnání s kontrolou (syrová hlíza) byl nejni í

rozdíl v obsahu su iny oproti dal ím pou itým kulinárním úpravám.
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7.2 Obsah krobu v bramborových hlízách

Pr m rný obsah krobu v bramborových hlízách po jednotlivých variantách kuchy -

ských úprav je uveden v tabulce (Tab. IV.). Pro p ehlednost jsou výsledky znázorn ny také

v grafu (Graf  II.).

Tabulka IV. Pr m rný obsah krobu v bramborových hlízách (v hmotnostních procentech)

a sm rodatné odchylky m ení (S. D.)

Obsah krobu [hmot. %]
Varianta

Pr m rný obsah S. D.

Syrové 11,78 2,39

Va ené loupané 13,13 3,85

Va ené ve slupce 10,60 1,13

Va ené v pá e 11,88 3,76

Pe ené 21,53 2,47

Sma ené 23,83 1,98
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Graf II. Pr m rný obsah krobu v bramborových hlízách

Po statistickém vyhodnocení nebyly zji t ny významné rozdíly, po porovnání

s kontrolou (syrová hlíza), u variant kulinárních úprav va ených oloupaných hlíz, va ených

hlíz ve slupce a oloupaných hlíz va ených v pá e. Statisticky významné rozdíly byly patrné,

po srovnání s kontrolou, u variant úprav pe ení (21,53 hmot. %) a sma ení (23,83 hmot. %)

Zna n  zvý ený obsah krobu byl zaznamenán op t u variant , kde bylo pou ito tep-

lotních re im  p evy ujících 100 °C. P i t chto tepelných zákrocích dochází k zna ným

ztrátám vody a zkoncentrování su iny. Va ením oloupaných brambor v pá e byl zji t n pr -

m rný obsah krobu 11,88 hmot. %. P i porovnání s kontrolou (11,78 hmot. %) zde není

statisticky významný rozdíl v obsahu krobu.

7.3 Obsah fosforu v bramborových hlízách

Pr m rný obsah fosforu v bramborových hlízách po jednotlivých variantách kuchy -

ských úprav je uveden v tabulce (Tab. V.). Pro p ehlednost jsou výsledky znázorn ny také

v grafu (Graf  III.).
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Tabulka V. Pr m rný obsah fosforu v bramborových hlízách  a sm rodatné odchylky m -

ení (S. D.)

Obsah fosforu [% su iny]
Varianta

Pr m rný obsah S. D.

Syrové 11,78 2,39

Va ené loupané 13,13 3,85

Va ené ve slupce 10,60 1,13

Va ené v pá e 11,88 3,76

Pe ené 21,53 2,47

Sma ené 23,83 1,98

Graf III. Pr m rný obsah fosforu v bramborových hlízách
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Po statistickém vyhodnocení nebyly zji t ny významné rozdíly, po porovnání

s kontrolou (0,46 %), u variant kulinárních úprav va ených oloupaných hlíz (0,41 %), va e-

ných hlíz ve slupce (0,45 %), oloupaných hlíz va ených v pá e (0,45 %) a sma ených (0,37

%). Statisticky významné rozdíly byly patrné, po srovnání s kontrolou, u varianty pe ení

(0,31 %). Zde byl pokles, vzhledem ke kontrole, o 19,57 %.

7.4 Obsah hrubé bílkoviny v bramborových hlízách

Pr m rný obsah hrubé bílkoviny v bramborových hlízách po jednotlivých variantách

kuchy ských úprav je uveden v tabulce (Tab. VI.). Pro p ehlednost jsou výsledky znázorn -

ny také v grafu (Graf  IV.).

Tabulka VI. Pr m rný obsah hrubé bílkoviny v bramborových hlízách (v hmotnostních pro-

centech) a sm rodatné odchylky m ení (S. D.)

Obsah hrubé bílkoviny [hmot. %]
Varianta

Pr m rný obsah S. D.

Syrové 1,86 0,39

Va ené loupané 2,13 0,44

Va ené ve slupce 1,93 0,21

Va ené v pá e 2,18 0,16

Pe ené 1,79 0,37

Sma ené 1,72 0,15
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Graf IV. Pr m rný obsah hrubé bílkoviny v bramborových hlízách

Pro vyjád ení obsahu hrubé bílkoviny v kulinárn  upravených bramborových hlízách

byla provedena chemická analýza na obsah dusíku. Obsah hrubé bílkoviny v rostlinném ma-

teriálu byl stanoven vynásobením zji t ného mno ství dusíku koeficientem 6,25 (viz. citace

v kapitole 6 Metodika práce).

Po statistickém vyhodnocení nebyly zji t ny významné rozdíly, po porovnání

s kontrolou (1,86 hmot. %), mezi variantami kulinárních úprav va ených oloupaných hlíz

(2,13 hmot. %), va ených hlíz ve slupce (1,93 hmot. %), oloupaných hlíz va ených v pá e

(2,18 hmot.  %), pe ených (1,79 hmot. %) a sma ených (1,72 hmot. %).

Mírný nár st hodnot, vzhledem ke kontrole (1,86 hmot. %), lze pozorovat u úprav

bramborových hlíz oloupaných va ených (2,13 hmot. %) a oloupaných va ených v pá e

(2,18 hmot. %). Mírný pokles hodnot, vzhledem ke kontrole (1,86 hmot. %), lze pozorovat

u úprav bramborových hlíz pe ených (1,79 hmot. %) a sma ených (1,72 hmot. %).
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7.5 Senzorické hodnocení va ených bramborových hlíz

Senzorické hodnocení bramborových hlíz p ed a po uva ení bylo provedeno dle

schématu viz p íloha I. Hodnocení byly podrobeny v echny t i pou ité odr dy

z analytického stanovení. Jako kulinární úpravy bylo pou ito va ení bramborových hlíz

v pá e. Senzorického hodnocení se ú astnilo 20 hodnotitel  posuzujících:

a) vzhled erstvých syrových hlíz po oprání

b) vzhled hlíz na povrchu a na ezu po uva ení a oloupání

c) v ni uva ených, oloupaných a rozkrájených hlíz.

Pro vyhodnocení dat získaných ze senzorického hodnocení byl pou it Kruskall-

Wallis v test. Tímto testem lze srovnat, zda se více jako dva výrobky od sebe statisticky

významn  li í v daném senzorickém znaku  [42].

Po statistickém vyhodnocení byly zji t ny významné rozdíly ve v ech sledovaných

znacích mezi hodnocenými odr dami (Charlotte, Baccara, Ditta). Nejlépe hodnocenou byla

odr da Charlotte, dosáhla výborných výsledk  jak p i posuzovaní znak  p ed uva ením tak

po uva ení. Nejh e hodnocenou odr dou byla Ditta. V posuzovaném znaku vzhled ers-

tvých syrových hlíz neoloupaných dosáhla podobných výsledku jako Baccara viz p íloha P

II. Av ak po uva ení vykazovala pom rn  rychlý nástup tmavnutí.
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8 DISKUZE

Brambory jsou ve sv tovém m ítku po p enici, kuku ici a rý i tvrtou nejd le it j í

plodinou, která zaji uje vý ivu obyvatel. Setkáváme se s nimi ve vý iv  zví at a v poslední

dob se zvy uje jejich význam jako suroviny p i pr myslovém zpracování nejen na výrobu

krobu a jeho derivát , ale také jako suroviny p i pr myslovém zpracování na potraviná ské

výrobky a polotovary [45].

Hodnota brambor je dána jejich látkovým slo ením a kvalitou. U konzumních bram-

bor se vyskytuje komplex slou enin d le itých pro lidskou vý ivu. Brambory tvo í hodnot-

nou glycidovou, sytící potravinu, která se vyzna uje vysokou nutri ní hodnotou, obsahem

vitamín a minerálních látek. Chemické slo ení hlíz je výsledkem ady faktor , závisí na

genotypu, stanovi ti, klimatických podmínkách, podmínkách skladování a fyziologickém

stavu hlíz [46].

Tepelné opracování je sou ástí technologie výroby v t iny potravin a je pou íváno

ke zvý ení údr nosti potravin (inaktivace mikroorganism , enzym  nebo látek ne ádoucích

pro lidský organismus), ke zm n  konzistence, barvy nebo jiných senzorických znak . V t-

ina re im  tepelného opracování se provádí p i teplotách nad 60 °C, v ojedin lých p ípa-

dech m e teplota p esáhnout 200 °C. P i tepelném záh evu dochází k úbytk m n kterých

vitamin  a dále k reakcím dusíkatých látek (zejména bílkovin, peptid  a aminokyselin) p i-

em  se m ní jejich biologická vyu itelnost pro lov ka [48].

Na druhé stran  nelze tepelné podmínky zvolit pouze s ohledem na zachování vý i-

vové hodnoty potraviny, nebo  existují striktní po adavky na zabezpe ení zdravotní nezá-

vadnosti i p ijatelné senzorické jakosti [49]. Velmi asto je t eba zvolit vhodný kompromis

tak, aby pou itý tepelný záh ev zajistil na jedné stran  bezpe nost potraviny, resp. pokrmu a

odpovídající senzorickou jakost, ale aby na druhé stran  byla retence vitamin  a jiných zpra-

vidla termolabilních nutri n  významných látek co mo ná nejvy í. Vhodnou volbou tepel-

ného re imu a dal ích podmínek p i tepelném opracování v ak lze ztráty nutri n  význam-

ných látek minimalizovat [34].

Ve své diplomové práci jsem se zabýval vlivem kuchy ských úprav na chemické slo-

ení brambor. Byly sledovány tyto varianty kuliná ského zpracování: brambory va ené se

slupkou a oloupané, va ené v pá e, pe ené a sma ené ve form  hranolek. Vý e zmín né

úpravy byly hodnoceny u 3 odr d brambor. Jako kontrola byly vyu ity syrové loupané
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brambory. Cílem práce bylo sledovat zm ny su iny, krobu, hrubé bílkoviny, fosforu a pro-

vedení senzorického hodnocení v závislosti na tepelné úprav  brambor.

B nou kulinární úpravou ady potravin je va ení. P i va ení je vý e ztrát  ovlivn na

mimo jiné také velikostí potraviny a mno stvím pou ité vody. Va ením oloupaných hlíz do-

lo k pr m rnému navý ení su iny o 44,6 % vzhledem ke kontrole. V obsahu krobu p i

va ení do lo k navý ení o 11,5 %. Statisticky se neprokázala zm na obsahu fosforu ani

zm na obsah hrubé bílkoviny p i va ení oloupaných hlíz vzhledem ke kontrole.

Va ením hlíz ve slupce byla statisticky prokazatelná pouze zm na v obsahu su iny.

V porovnání s kontrolou do lo k navý ení o 57,4 % z 15,56 hmot. % na 24,90 hmot. %.

K mírnému poklesu v ak do lou u krobu a to z pr m rných  11,78 hmot. % na 10,60

hmot. %. Statisticky se neprokázala zm na obsahu fosforu a hrubé bílkoviny.

Va ením hlíz v pá e byla statisticky prokazatelná pouze zm na v obsahu su iny.

V porovnání s kontrolou do lo k navý ení o 22,8 % z 15,56 hmot. % na 19,11 hmot. %

(Tab. III). Statisticky se neprokázala zm na obsahu krobu, fosforu a hrubé bílkoviny.

Z výsledk  mých m ení vyplývá, e pro zachování vý ivových hodnot je va ení v pá e nej-

vhodn j í.

etrn j í je p íprava v t ích kus , pou ití men ího mno ství vody a krat í doba te-

pelného záh evu [48]. Ztráty vitamin  p i va ení brambor ve slané vod  iní asi 50 % u vi-

taminu C [50], 43 % u riboflavinu, 17 % u kyseliny nikotinové, u thiaminu, pyridoxinu a

kyseliny listové do 30 %. Minimální jsou ztráty u kyseliny pantotenové a u karoten , u vi-

taminu E ke ztrátám prakticky nedochází [34]. Pokud je p i klasickém va ení zelenina, ale i

brambory vkládána do studené vody (namísto do va ící), pak se ztráty vitaminu C je t  zvý-

í  mnohdy i nad 60 % [50]. Dále je z ejmé, e r zné postupy úpravy brambor mají r zný

ú inek. Tak p i va ení ve vod  jsou ztráty dusi nan  zásadn  vy í ne  p i va ení pod tla-

kem. Výsledky potvrzují, e vyluhování va ící vodou závisí na intenzit  kontaktu mezi va e-

nou surovinou a va ící vodou [47].

P i pe ení p sobíme na potravinu horkým vzduchem, áste n  i tukem a vype enou

tekutinou. Na upravované potraviny p sobí hlavn  suché teplo. Teplota p i pe ení dosahuje

120 a  250 °C. P i vysokých teplotách pe ení se rychle vypa uje voda z povrchu potravin a

tvo í se suchá k rka, v ní  vznikají vonné a chu ové látky. Postup pe ení závisí na druhu

potraviny [48].
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P i pe ení byly v mé práci statisticky prokázané zm ny v obsahu u su iny, krobu a

fosforu zhledem ke kontrole. Nejvýrazn j í zm na se projevila u obsahu su iny a krobu.

Pe ením do lo k nár stu su iny o 169 % z 15,65 hmot. % na 41,88 hmot. % (Tab III). U

krobu do lo pe ením k navý ení o 82,8 % a to z 11,78 hmot. % na 21,53 hmot. % (Tab

IV). P i tomto tepelném zákroku dochází k zna ným ztrátám vody a zkoncentrování su iny.

Stejné výsledky zjistil i Wills a Suthilucksavanish (1991) [43]. Statisticky se neprokázala

pouze zm na v obsahu hrubé bílkoviny p i pe ení.

Sma ení je úprava r zných druh  syrových nebo p edem tepeln  upravených potra-

vin v dostate ném mno ství tuku [51]. P i sma ení p ivádíme teplo do potraviny prost ed-

nictvím rozpáleného tuku (obvykle do 180 °C), p edem rozeh átého. Tuk obklopující potra-

vinu do ní p ená í rovnom rn  teplo a zaji uje tvorbu k rky po celém povrchu [34]. Je-li

teplota tuku p i sma ení p íli  nízká, potravina nasává tuk, je-li teplota vysoká, tuk se p e-

paluje. P i sma ení se pou ívají vysoké teploty, ale doba sma ení je krátká ve srovnání

s jinými tepelnými úpravami [51].

P i sma ení byly statisticky prokázané zm ny v obsahu u su iny a krobu. Sma ením

do lo k nár stu su iny o 170 % z 15,65 hmot. % na 42,07 hmot. % (Tab. III.). U krobu

do lo sma ením k jeho navý ení o 102 % a to z 11,78 hmot. % na 23,83 hmot. % (Tab.

IV.). P i tomto tepelném zákroku dochází k zna ným ztrátám vody, podobn  jako u pe ení

a zkoncentrování su iny, co  potvrzuje i Wills a Suthilucksavanish (1991) [43]. Statisticky

se neprokázala pouze zm na v obsahu fosforu a hrubé bílkoviny p i sma ení.

Nepatrný pokles hodnot obsahu hrubé bílkoviny, vzhledem ke kontrole (1,86 hmot.

%), jsem pozoroval u úprav bramborových hlíz pe ených (1,79 hmot. %) a sma ených (1,72

hmot. %) (Tab. VI.). Tento pokles mohl být zap í in n neenzymatický hn dnutím tzv. Mail-

lardovou reakcí (Swaminathan, 1986) [44].

V literatu e se auto i asto ve svých pracích zam ují na ztráty vitamin . P i sma ení

dochází v ak ke ztrátám vitamin . U sma ených brambor dosahují ztráty thiaminu 20 % a

riboflavinu 5 %. P i p íprav  sma ených bramborových hranolk  ze zmra ených brambor

vznikají ztráty 15 % u thiaminu a 5 % u riboflavinu [34].
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ZÁV R

Brambory pat í mezi potraviny, které obsahují nejen sytící slo ku, ale zárove  pro

dobrou stravitelnost a vzhledem k hodnotným ivinám zaujímají d le ité místo v na em jí-

delní ku. Brambory pat í k d le itým zdroj m vitamin  C, B6, B1 a vlákniny. Preventivní

ú inky vyplývají u brambor z obsahu fyziologicky ú inných ochranných látek, jakými jsou

nap . hodnotné bílkoviny, polysacharidy, n kolikanásobn  nenasycené masné kyseliny, vita-

miny a minerální látky.

Cílem mé diplomové práce bylo sledovat vliv kuchy ských úprav na jakostní ukaza-

tele bramborových hlíz. Byly provedeny kulinární úpravy va ení oloupaných hlíz a hlíz se

slupkou, va ení hlíz v pá e, pe ení a sma ení.

Pou ité tepelné operace m ly následující vliv na jakostní ukazatele:

1) Obsah su iny byl statisticky pr kazn  rozdílný u v ech pou itých kulinárních úprav.

Pou ité kulinární úpravy vykazovaly pozitivní vliv na zvy ování obsahu su iny. Nej-

vy ích hodnot obsahu su iny bylo dosa eno p i pe ení a sma ení.

2) Obsah krobu byl statisticky pr kazn  rozdílný pouze u pou itých kulinárních úprav

sma ení a pe ení. P i t chto tepelných operacích dosáhl výrazn  vy ích hodnot ne -

li kontrolní varianta (syrové hlízy).

3) Obsah fosforu byl statisticky pr kazn  rozdílný pouze u pou ité kulinární úpravy

pe ení. Zde vykazoval mírný pokles vzhledem ke kontrolní variant . Statisticky vý-

znamné rozdíly nebyly zji t ny mezi variantami va ené loupané, va ené ve slupce,

va ené v pá e, sma ené a kontrolní syrovou hlízou.

4) Zm na v obsah hrubé bílkoviny nebyla na základ  pou itých kulinárních úprav statis-

ticky prokazatelná.

5) Senzorickým hodnocením a jeho následným vyhodnocením byly zji t ny statisticky

pr kazné rozdíly ve v ech sledovaných znacích u pou itých odr d Charlotte, Bacca-

ra a Ditta. Nejlépe hodnocenou odr dou byla a to ve v ech znacích Charlotte.
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P ÍLOHA P I: SCHÉMA SENZORICKÉHO HODNOCENÍ

Stupe

stolní

hodnoty

Smyslové posouzení hlíz Body

A. Vzhled erstvých syrových hlíz neoloupaných

I.

Hlízy isté, zdravé, pln  vyzrálé, nepo kozené, suché, prosté klí -

k , nezelené, vyrovnané tvarem i velikostí, slupka pevná, hladká se

zcela ojedin lou strupovitostí, o ka m lká.

9  12

II.

Hlízy isté, zdravé, pln  vyzrálé, nepo kozené, suché, prosté klí -

k , mén  vyrovnaná tvarem a velikostí, slupka pevná, hladká, slab

strupovitá, o ka st edn  hluboká.

5  8

III.

Hlízy odpovídají p edcházejícím po adavk m, vyzrálé, s nepevnou

slupkou, nevyrovnané tvarem nebo velikostí, slupka drsná a  roz-

praskaná, siln  strupovitá, slab  nazelenalá, o ka hluboká.

1  4

IV.
Hlízy zvadlé, nevyzrálé, vyklí ené, m kké, zelené, zapa ené, na-

mrzlé.
0

B. Vzhled hlíz na povrchu a ezu po uva ení

I.
Povrch hlíz hladký, barva na povrchu i na ezu lutá nebo na lout-

lá, vyrovnaná.
13  16

II.
Povrch hlíz hladký, barva na povrchu i na ezu lutá nebo na lout-

lá, slab ji vyrovnaná.
9  12

III.
Povrch slab  potrhaný, barva na povrchu i na ezu lutá nebo na-

loutlá, nevyrovnaná, cévní svazky siln  patrné.
5  8

IV.
Povrch siln  potrhaný, barva na povrchu nebo na ezu b lavá a

bílá, nevyrovnaná, cévní svazky siln  patrné.
1  4

V.
Barva na povrchu nebo na ezu hlíz na ervenalá a  ervená, skvrni-

tá, zelená nebo jinak odpuzujícího vzhledu.
0

C. V n



I. V n  p íjemná, typická. 5  8

II. V n  vyhovující, ojedin le s ne ádoucím pachem. 1  4

III.
V n  nevyhovující, ne ádoucí pach, zejména po chemických lát-

kách.
0

D. Chu  a polykatelnost

I.
Výborná, jemná chu , u jednotlivých hlíz zcela vyrovnaná, polyka-

telnost lehká.
31  40

II.
Velmi dobrá, polotemná chu , u jednotlivých hlíz zcela vyrovnaná,

polykatelnost lehká.
21  30

III.
Dobrá, av ak hrub í chu , jednotlivých hlíz zcela vyrovnaná, poly-

katenost st ední
11  20

IV.
Mén  dobrá, hrub í chu , p ípadn  se slab  post ehnutelnou ne á-

doucí slo kou, polykatelnost t ká.
1  10

V.
Nevyhovující nep íjemná chu , p ípadn  s vystupující ne ádoucí

slo kou.
0

E. Varný typ

I.
Hlízy lojovité, tuhé, u jednotlivých hlíz vyrovnané, dob e krájivé,

jemné struktury, va ivost stejnom rná, hlízy nerozva ené.
13  16

II.

Hlízy slab  mou naté, polotuhé, u jednotlivých hlíz vyrovnané,

celkem dob e krájivé, polotemné struktury, va ivost stejnom rná,

ojedin lé hlízy slab  rozva ené.

9  12

III.

Hlízy mou naté, kypré, u jednotlivých hlíz mén  vyrovnané, na

ezu áste n  rozdrobiv, struktura polohrubá, va ivost tém  vy-

rovnaná, a  polovina hlíz slab  rozva ená.

5  8

IV.

Hlízy siln ji mou naté a  se rozpadající, na ezu drobivé, struktura

hrubá, va ivost nestejnom rná, a  polovina hlíz st edn  a  siln

rozva ených.

1  4



V.
Hlízy ídké, siln  vodnaté, na ezu mazlavé nebo zcela drobivé,

va ivost nestejnom rná, hlízy siln  rozva ené.
0

F. Trvanlivost (tmavnutí po uva ení)

I. Po dvou hodinách po uva ení a oloupání bez barevných zm n. 5  8

II.
Po p l hodin  po uva ení bez barevných zm n, pozd ji slab  patrné

tmavnutí.
1  4

III. Ihned po uva ení patrné barevné zm ny ( ednutí nebo ernání). 0



P ÍLOHA P II: VÝSLEDKY SENZORICKÉHO HODNOCENÍ

A. Vzhled erstvých syrových hlíz neoloupaných

I II III IV

Charlotte 10 9 1 0 20

Ditta 1 16 3 0 20

Baccara 1 17 2 0 20

B. Vzhled hlíz na povrchu a ezu po uva ení

I II III IV V

Charlotte 16 3 1 1 0 20

Ditta 2 6 11 0 0 20

Baccara 4 11 5 0 0 20

C. V n

I II III

Charlotte 19 1 0 20

Ditta 8 12 0 20

Baccara 18 2 0 20

D. Chu  a polykatelnost

I II III IV V

Charlotte 15 4 1 0 0 20

Ditta 1 8 9 2 0 20

Baccara 6 10 3 1 0 20



E. Varný typ

I II III IV V

Charlotte 16 3 1 0 0 20

Ditta 0 10 9 1 0 20

Baccara 10 9 1 0 0 20

F. Trvanlivost

I II III

Charlotte 20 0 0 20

Ditta 3 17 0 20

Baccara 17 2 1 20


