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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá výrobou a charakterizací nečokoládových 

cukrovinek  ̶  kandytů. Optimalizace výrobního postupu, zaměřená především na teplotu 

sváření, která má zásadní vliv na konzistenci a stabilitu výrobku, byla provedena pomocí 

senzorické analýzy a stanovení obsahu vody pomocí Karl-Fischerovi titrace. Rostlinné extrakty 

Plectranthus amboinicus a Aronia melanocarpa, které byly aplikovány do kandytů, 

se vyznačují vysokým obsahem bioaktivních látek, na základě kterých byly vyrobené kandyty 

charakterizovány. Optimální podmínky pro výrobu kandytů s extrakty byly – teplota sváření 

155 °C, obsah kyseliny citrónové 0,4 %, obsah rostlinného extraktu rýmovníku 2 % a extraktu 

arónie 3 %. Ve vzorku s 2 % rýmovníkového extraktu bylo identifikováno celkem 42 těkavých 

sloučenin, z toho významně zastoupené byly karvakrol (8,44 %), karotol (1,47 %) 

a levomenthol (0,99 %). Celkový obsah polyfenolů byl stanoven na 7,10 ± 0,55 mg∙g-1 

v přepočtu na 1 g kandytu, antioxidační aktivita vzorku byla 66,19 ± 1,80 μg·ml-1. Ve vzorku 

s 3 % aróniového extraktu bylo identifikováno 42 těkavých látek, nejvýznamněji zastoupené 

byly karotol (30,67 %), menthol (1,52 %) a thymol (1,39 %). Celkový obsah polyfenolů byl 

stanoven na 13,87 ± 1,12 mg∙g-1 v přepočtu na 1 g kandytu, antioxidační aktivita vzorku byla 

115,00 ± 2,86 μg·ml-1. 

ABSTRACT 

This master’s theses deals with a production and characterization of hard candies, a type 

of non-chocolate sweets. Methods of candies production were optimised with focus mainly 

on boiling temerature which significantly affects product consistency and stability. Production 

process optimisation was based on methods of sensoric analysis and Karl-Fishcher titration 

used to determine the water content in the product. Plant extracts Plectranthus amboinicus 

and Aronia melanocarpa which were applied to hard candies are rich source  of bioactive 

compounds upon which  prepared candies were characterised. Optimal conditions for candies 

production were – boiling temperature 155 °C, volume of citric acid 0,4 %, volume 

of Plectranthus extract 2 % and volume of Aronia extract 3 %. There were 42 volatile 

compounds identified in a sample containing 2 % of Plectranthus extract. Based on their 

content , the most significant compounds were carvacrol (8,44 %), carotol (1,47 %) 

and levomenthol (0,99 %). Total content  of polyfenols was measured to be 7,10 ± 0,55 mg∙g-1 

per 1 g of hard candy sample, antioxidant activity of a sample was 66,19 ± 1,80 μg·ml-1. It was 

identified that 42 of volatile compounds were present inside the sample with 3 % of Aronia 

extract. The most significant being carotol (30,67 %), menthol (1,52 %) and thymol (1,39 %). 

The overall presence of polyphenols was measured to be 13,87 ± 1,12 mg∙g-1 per 1 g 

of the candy sample, the antioxidant activity of the sample was 115,00 ± 2,86 μg·ml-1. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Cukrovinky, senzorická analýza, těkavé látky 

KEY WORDS 

Sweets, sensory analysis, volatile compounds 
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1 ÚVOD 

U potravin, které jsou kombinací nutričních a zdraví prospěšných vlastností, jinak nazývané 

také jako funkční potraviny, dochází v posledních letech k jejich značnému vývoji a oblíbenosti 

mezi konzumenty. Mnoho spotřebitelů si rádo dopřává sladké cukrovinky, ale zároveň ocení i 

zdravé benefity, které mohou být dány například použitím bylin a koření. Obecně se léčivé 

byliny a produkty z nich vyrobené těší v posledních letech velkému rozmachu a dochází k tzv. 

návratu k přírodě při využívání jejich léčivých účinků. Výhodou je, že jsou zdravé, bezpečné a 

bez vedlejších účinků. Konzumace produktů s bioaktivními účinky není nijak limitována jako 

u farmakologických produktů, mnohé z nich se uvádí na trh jako potravinové doplňky, tzv. 

nutraceutika. 

Rýmovník, latinsky Plectranthus amboinicus, je aromatická bylina, která odjakživa 

nacházela uplatnění v tradiční čínské medicíně a dnes nachází široké uplatnění při vývoji léčiv. 

Díky svým bioaktivním vlastnostem pomáhá léčit onemocnění, bolest v krku nebo třeba 

zažívací potíže. Má také antioxidační, antimikrobiální a protiplísňovou aktivitu. Aronia 

melanocarpa, jinak také jako arónie, je rostoucí keř s malými černými plody. Je zdrojem 

bioaktivních polyfenolických látek s antioxidačními vlastnostmi, především anthokyaninů, 

které jsou výbornými přírodními barvivy. Často se uvádí mezi tzv. super potraviny. Říká se, že 

je to jeden z „nejlepších“ druhů ovoce a napomáhá při léčbě chronických nemocí.   

Jedním z produktů, kam mohou být rostlinné extrakty aplikovány, jsou kandytové 

cukrovinky. Vyznačují se poměrně snadnou výrobou, kdy základní ingredience jsou cukr, 

glukózový sirup a voda. Tyto suroviny nemají samy o sobě příliš výraznou chuť, a proto je tu 

využití aromatických bylin žádoucí. Kandyty se vyrábějí odpařením vody z cukrového roztoku 

na obsah vody 2–5 %, a vzniklá kandytová hmota se buď lije do forem, nebo se tvaruje do 

provazců. Mohou se přidávat různá ochucovadla jako kyseliny, aromata, barviva nebo extrakty 

pro vylepšení senzorických nebo nutričních vlastností. 

Optimalizace výroby kandytových cukrovinek, úprava a aplikace rostlinného extraktu 

z rýmovníku a arónie a následná charakteristika vyrobených vzorků z hlediska obsahu těkavých 

látek, obsahu polyfenolů a antioxidační aktivity byla hlavním cílem této práce.    
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

Tato práce je zaměřena na výrobu nečokoládových cukrovinek – kandytů. 

První fáze zahrnuje optimalizaci technologického postupu výroby, následující kapitoly 

teoretické části jsou zaměřeny na rozdělení, charakteristiku, fyzikálně chemické vlastnosti a 

popis technologie výroby kandytových cukrovinek. 

V druhé fázi byly do vyrobených cukrovinek aplikovány extrakty vybraných přírodních 

materiálů, konkrétně rýmovníku (Plectranthus amboinicus) a arónie (Aronia melanocarpa) 

s cílem zvýšit jejich senzorickou kvalitu a příp. i nutriční hodnotu. V dalších kapitolách jsou 

charakterizovány uvedené rostliny/plody a jejich význam z hlediska léčivých účinků; hlavní 

pozornost je věnována tzv. aromatickým látkám, které jsou důležité pro vznik senzorických 

vlastností a byly vybrány a sledovány, spolu se senzorickou kvalitou, jako hlavní 

charakterizující parametry kvality konečného produktu. 

2.1 Cukrovinky  

Zmínky o prvních cukrovinkách pocházejí ze starověkého Egypta a Číny, kde lidé konzumovali 

ovoce namočené v medu a vyráběli cukrovinky z ječmenného cukru. Mayové a Aztékové 

objevili kakaové boby, zakládali první kakaové plantáže a ochutnali první čokoládu. Díky 

španělským objevitelům se kakaové boby dostaly až do Evropy, kde byla vyrobena první 

tabulka čokolády. Nečokoládové cukrovinky vyrobené ze svařené cukrové hmoty ochutnali 

v Anglii už v 17. století. V období průmyslové revoluce došlo k velkému rozvoji výroby 

cukrovinek takových, jaké dnes známe [1].   

2.1.1 Rozdělení cukrovinek 

Cukrovinky můžeme rozdělit na základě složení do tří kategorií: 

- čokoládové cukrovinky; 

- nečokoládové cukrovinky; 

- moučné výrobky [2].  

Čokoládové cukrovinky mají jako hlavní ingredienci čokoládu nebo náhražky kakaového 

másla, zatímco hlavní složkou nečokoládových cukrovinek je cukr. Mezi moučné cukrovinky 

řadíme takové, které obsahují převážně mouku [3].    

Dle toho, k jakým fyzikálním změnám v cukerném roztoku dochází, se dále nečokoládové 

cukrovinky rozdělují na cukrovinky: 

- s vykrystalizovanou sacharózou (krystalické); 

- s nevykrystalizovanou sacharózou (amorfní) [2]. 

Konečný výrobek může tedy obsahovat krystalky cukru, cukrovinky jsou většinou jemné a 

krémové – fondán nebo marcipán. Nebo se cukr vyskytuje v nevykrystalizované formě a 

produkty mohou být tvrdé, měkké i gumové – kandyty, karamely, želé a gumové 

cukrovinky [5].  
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2.1.2 Legislativa cukrovinek 

V české legislativě jsou cukrovinky definovány ve vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví 

požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, 

čokoládu a čokoládové bonbony. Podle § 11 písm. a) se definují cukrovinky jako potraviny jiné 

než čokolády a čokoládové bonbony, jejichž základní složku tvoří přírodní sladidla nebo 

sladidla a další složky, jimiž mohou být i kakaové součásti nebo čokoláda, a které nesplňují 

požadavky na čokoládu nebo čokoládové bonbony [6]. 

Tato vyhláška také rozděluje tyto potraviny na druhy, skupiny a podskupiny uvedené 

v tabulce 1 [6]. 

Tabulka 1 Členění cukrovinek na druhy, skupiny a podskupiny dle vyhlášky č. 76/2003 Sb. [6] 

Druh Skupina Podskupina 

cukrovinky 

karamely tukové s jádrovinami, s 

ovocnou příchutí, 

mléčné, kakaové nebo 

kávové, 

podle druhu vložky 

(cukrová, želé, 

jádroviny, sušené ovoce 

nebo proslazené, 

marcipán a další) 

dražé 

želé 

rahat 

chalva 

turecký med 

lékořicové cukrovinky 

pěnové cukrovinky 

(marshmallow) 

komprimáty  

žvýkačky 

balónkové (bubble gum) 

plátkové 

dražované 

dropsy  

roksy  

furé 
s tukovou náplní s cukernou 

(sirupovou) náplní 

marcipán  

fondánové cukrovinky  

2.2 Nečokoládové cukrovinky 

Z výše uvedených druhů se tato práce zaměřuje na cukrovinky s nevykrystalizovanou 

sacharózou tvrdé konzistence, tzv. kandyty, dle platné legislativy patřící do skupiny „dropsy“. 

Těmto bude v následujících kapitolách věnována hlavní pozornost. 

Základními surovinami při výrobě nečokoládových cukrovinek jsou cukr a voda, ze kterých 

se vytvoří cukrový roztok, ten se zahřívá a následně ochlazuje [5]. Výroba většiny cukrovinek 

může být rozdělena na čtyři základní kroky:  

- Tvorba cukrového roztoku; 
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- Zakoncentrování roztoku zahříváním; 

- Ochlazování; 

- Tvarování, formování nebo lití [5]. 

Podle toho, zda se vyrábí amorfní nebo krystalická cukrovinka, se liší děje ve fázi 

ochlazování. Při výrobě krystalických cukrovinek je základním procesem tvorba krystalů cukru 

rychlým ochlazením. Zatímco při výrobě amorfních cukrovinek je cílem zamezení tvorbě 

krystalů cukru pomocí pomalého ochlazování [5]. Mezi nejdůležitější řídící faktory výroby 

patří tedy kontrola nebo prevence krystalizace a správná koncentrace cukru při sváření 

cukrového roztoku [8].  

2.2.1 Cukrovinky s vykrystalizovanou sacharózou (krystalické) 

Krystalické cukrovinky, na rozdíl od amorfních, se vaří za nižší teploty a koncentrace 

sacharózy. Krystalizací dochází k vytvoření organizované struktury molekul cukru, hmota je 

jemná a krémová [5]. 

Důležitá je tvorba malých krystalizačních jader v roztoku sirupu, aby mohlo docházet ke 

spontánní krystalizaci. Molekuly cukru se shromažďují okolo jádra, vytvářejí shluky a vznikají 

krystaly. To, jak velké krystaly mohou vznikat, je ovlivněno rychlostí jejich vzniku. Čím 

pomaleji se jádro vytváří, tím více agreguje molekul cukru a vzniká větší krystal [5]. Můžeme 

tak ovlivnit, zda budeme vyrábět tvrdé cukrovinky s velkými znatelnými krystaly  ̶  „rock 

candy“ [5] nebo cukrovinky s jemnými krystaly, které nejsou cítit na jazyku  ̶  marcipán nebo 

fondán [5]. Jemné textury můžeme také dosáhnout ochlazováním sirupu při pokojové teplotě, 

kdy krystalizace nastupuje velmi pozvolna a tvoří se drobné krystalky [5]. 

2.2.2 Cukrovinky s nevykrystalizovanou sacharózou (amorfní) 

U amorfních cukrovinek se sváří cukrový roztok za vyšší koncentrace sacharózy než u 

krystalických. Zároveň vlivem vyšší teploty se v roztoku rozpustí více sacharózy a dochází 

k lepšímu odpaření vody [8]. Vzniklý sirup je velmi viskózní a brání vzniku krystalů. 

Nevýhodou je ale nemožnost lití a formování. Konečný obsah vlhkosti v kandytech by měl 

dosahovat nejvýše 2–5 %  [9], naopak u karamel může být až 8–15 %, u želé až 15–22 % [5]. 

 Typickou vlastností amorfních cukrovinek je, že neobsahují vykrystalizovanou sacharózu a 

kandyty jsou díky tomu čiré a sklovité. Pro ochranu proti krystalizaci se přidávají do cukrového 

sirupu tzv. interferenční činidla. Jsou to látky, které zabraňuji tvorbě krystalizačních jader, 

vytvářejí ochrannou bariéru na krystalu, čímž zamezí jejich agregaci. Snižují vodní aktivitu, 

díky které se sníží množství vody, ve které se může cukr rozpustit. Nejčastěji se jako 

interferenční činidlo používá škrobový sirup [5]. 

2.3 Fyzikálně chemické vlastnosti nečokoládových cukrovinek 

Cukrový roztok, který se sváří, se skládá především z vody, sacharózy, případně dalších 

sladidel pro zlepšení vlastností směsi a výsledných produktů. Je tedy zřejmé, že tyto složky 

budou mít největší vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti cukrovinek. U cukru, jako sladící 
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složky, hodnotíme jeho sladivost, rozpustnost, schopnost krystalizace a fázové přeměny. Pro 

výrobu cukrovinek je zapotřebí znát stavový diagram sacharózy a teplotu skelného přechodu.   

Vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti má také voda, konkrétně hodnota vodní aktivity, 

obsah vody v konečném produktu a s ním související i jeho stabilita. 

2.3.1 Cukr 

Původně byly cukrovinky slazeny pomocí medu nebo javorového sirupu. Jakmile se začala 

průmyslově vyrábět sacharóza, nahradila přírodní metody a dnes se využívá jako primární 

sladidlo při výrobě cukrovinek. Dále se používá glukózový sirup, sirup s vysokým obsahem 

fruktózy, invertní cukr nebo produkty hydrolýzy sacharózy. S dalším vývojem vznikají nová 

sladidla, která dokážou usnadnit výrobu například při kontrole krystalizace [10].   

Sladidla, kromě toho že poskytují cukrovinkám sladkost, hrají důležitou roli při tvorbě 

struktury. V případě, že je krystalizace nežádoucí (amorfní cukrovinky), přidává se k sacharóze 

interferenční činidlo – glukózový sirup, který zabraňuje krystalizaci. Kombinací dvou a více 

druhů sladidel vznikají chemické rozdíly v cukrové směsi a cukrovinky mohou mít rozdílné 

vlastnosti, například barvu nebo obsah vlhkosti [10]. 

Sacharóza, glukóza i fruktóza jsou běžnou součástí naší výživy jako aditiva potravin. Tím, 

že dodávají tělu velké množství energie a navyšují příjem kalorií, mohou vést k obezitě, 

chronickým nemocem a diabetu. Kromě těchto klasických tzv. kalorických sladidel byla 

objevena sladidla umělá, která mají sladkou chuť, a i přes to jsou nekalorická – sukralóza, 

sacharin nebo aspartam [11]. 

2.3.1.1 Sladivost 

Sladká chuť je jednou ze základních a nejvíce preferovaných chutí. Výzkumy uvádějí, že sladká 

chuť je oblíbená především u dětí a s rostoucím věkem lidé preferují kyselou a hořkou 

chuť  [12]. Se sladkou chutí souvisí sladivost, která výrazně zvyšuje lidský apetit a je nezbytnou 

součástí velkého množství potravin, jako jsou ovocné džusy, sladké nápoje a v našem případě 

i cukrovinky. Jelikož se při výrobě cukrovinek používají různé druhy sladidel, je porovnání 

jejich sladkosti nezbytné [10]. 

Jedna z metod, jak lze změřit sladivost sacharidů, a příp. i jiných sladkých látek, je jejich 

srovnání s referenčním sacharidem. Jako referenční roztok se používá sacharóza o koncentraci 

30 g∙l-1 a teplotě 20 °C, která má sladivost o hodnotě 1 [13]. Některé studie uvádějí také 

koncentraci 10% roztoku sacharózy [14]. Sladivost ostatních sacharidů se uvádí pomocí 

násobků sladivosti referenčního sacharidu. Příklady některých sacharidů a jejich sladkostí jsou 

uvedeny v tabulce 2. 



14 

 

Tabulka 2 Relativní sladkost vybraných přírodních a umělých sladidel [14] 

*Metoda stanovení sladkosti pomocí 10% roztoku sacharózy 

Sladidlo Relativní sladkost* 

Sacharóza 1,0 

Fruktóza 1,5 – 1,8  

Glukóza 0,5 

Invertní cukr 1,1 – 1,25 

Laktóza 0,2 – 0,4 

Glukózový sirup 0,45 

Sorbitol 0,5 – 0,6 

Mannitol 0,5 – 0,6 

2.3.1.2 Rozpustnost sladidel 

Obecně jsou sacharidy poměrně dobře rozpustné ve vodě, ale rozpustnost jednotlivých 

sacharidů je velmi odlišná. Rozpustnost sacharózy se uvádí okolo 67 %, to znamená, že na 

100 g vody se rozpustí 67 g sacharózy [10]. S rostoucí teplotou se její rozpustnost rapidně 

zvyšuje a nad teploty 100 °C je zapotřebí vyššího tlaku. Na obrázku 1 je zobrazeno, kolik 

procent sacharózy se rozpustí ve vodě se zvyšující se teplotou. Při výrobě cukrovinek je 

rozpustnost sacharózy důležitá zejména proto, že ovlivňuje viskozitu a zlepšuje pocit 

v ústech [15]. 

 

Obrázek 1 Obsah rozpuštěné sacharózy ve vodě s rostoucí teplotou [15] 

U většiny cukrovinek se na výrobu využívá směs dvou a více sacharidů. Přítomnost 

glukozového sirupu ve směsi sacharózy a vody způsobí výrazný pokles rozpustnosti sacharózy, 
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protože dochází k soutěžení sacharidů o molekuly vody. Změna rozpustnosti je dána 

specifickými molekulovými interakcemi mezi sacharidy a vodou [10]. 

Snížením rozpustnosti sacharózy poklesne zároveň obsah rozpuštěné sacharózy ve vodě. 

Stále jí je ale dostatek na to, aby systém zůstal přesycený. Tedy, pořád je v roztoku rozpuštěno 

více molekul sacharózy, než je dáno její hodnotou rozpustnosti při normální teplotě. Obrázek 2 

ukazuje pokles rozpustnosti sacharózy se zvyšujícím se obsahem glukozového sirupu. 

Navzdory tomu, že se sníží množství sacharózy, která může být rozpuštěná v přítomnosti 

glukozového sirupu, celková koncentrace cukru (sacharóza + glukozový sirup) v roztoku 

roste [10]. 

 

Obrázek 2 Vliv glukózového sirupu na rozpustnost sacharózy [převzato z: 10] 

2.3.1.3 Krystalizace 

Oblast krystalizace sacharózy je při výrobě cukrovinek klíčovou fází, jelikož dochází k tvorbě 

krystalů, které ovlivňují vzhled, texturu a stabilitu při skladování [10]. Jsou žádoucí u 

cukrovinek s vykrystalizovanou sacharózou, např. fondánu nebo marcipánu, naopak při výrobě 

kandytových cukrovinek jsou nežádoucí a snažíme se krystalizaci zabránit [15]. 

Hlavní faktor, který ovlivňuje průběh krystalizace, je poměr sacharózy a glukózového 

sirupu. Pokud chceme, aby krystalizace proběhla, zvolíme vysoký poměr sacharózy a 

glukózového sirupu, naopak při nízkém poměru cukerný roztok krystalizaci nepodléhá [16]. 

Sice je pro výrobu kandytů krystalizace nežádoucí, ale jelikož je zapotřebí bránit tvorbě 

krystalů, je pochopení jejího mechanismu stejně důležité, jako u výroby krystalických 

cukrovinek. Základem je vytvoření přesyceného roztoku sacharózy. Ve vodě můžeme rozpustit 

pouze určité množství, které já dáno tzv. saturačním bodem. V určitém objemu vody se rozpustí 

maximální množství a roztok se stává nasyceným. Aby mohl být rozpuštěn další cukr, je potřeba 

zvýšit teplotu a tím se bod saturace zvýší. V roztoku je rozpuštěno větší množství cukru, než 

by bylo dosaženo při normální teplotě a vzniká přesycený roztok. V takovém roztoku může 

docházet k tvorbě krystalizačních jader a spontánní krystalizaci. Získání přesyceného roztoku 
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je podstatné jak při tvorbě krystalických, tak amorfních cukrovinek. Důležitou roli pak hraje 

teplota, na kterou se roztok sváří a ze které dochází k ochlazování roztoku [5]. 

2.3.1.4 Fázové přeměny cukerného roztoku – krystalická a skelná fáze 

Cukrovinky mají takovou specifickou vlastnost, že se mohou vyskytovat v několika 

strukturních formách, které mají vliv na texturu, vzhled a trvanlivost. Tyto faktory mohou 

ovlivňovat vnímání a přijatelnost cukrovinek spotřebitelem. Například kandyty jsou čiré 

cukrovinky se sklovitou, amorfní strukturou [17].  

Sacharóza může podléhat různým fázovým přeměnám, které vytváří konečnou povahu 

produktu. Abychom vyrobili kvalitní a stabilní cukrovinku s požadovanou texturou, je třeba 

znát stavový diagram sacharózy (viz obr. 3), pomocí kterého lze kontrolovat výrobu 

cukrovinek [18]. Zobrazuje závislost teploty na obsahu vody v hmotnostních procentech a 

popisuje tři děje – vypařování, krystalizaci a skelný přechod, probíhající při výrobě cukrovinek. 

Křivky změny bodu varu, rozpustnosti sacharózy a skelného přechodu rozdělují diagram na 

krystalickou a skelnou fázi sacharózy [19].  

 

Obrázek 3 Stavový diagram sacharózy zobrazující křivku změny bodu varu, křivku rozpustnosti 

sacharózy a křivku skelného přechodu [18]  

Krystalická fáze je oblast mezi křivkou rozpustnosti sacharózy a křivkou skelného přechodu. 

Jedná se o oblast přesyceného roztoku, ve které mohou vznikat a růst krystaly. Skelná fáze je 

část za křivkou skelného přechodu, ve které se směs nachází jako amorfní [18]. 

Křivka změny bodu varu ukazuje, že při zahřívání a zvyšování teploty odpovídá vždy 

konkrétní teplotě určitý obsah vody. Při výrobě cukrovinek odpařujeme roztok cukru s vodou 

na požadovanou vlhkost. Dle diagramu je tedy třeba zvolit finální teplotu, která bude odpovídat 

požadovanému obsahu vody podle druhu vyráběné cukrovinky. U kandytů je to 2–5 %, což 

odpovídá teplotě okolo 145 °C [18].  

Křivky změny bodu varu existují pro různá sladidla, kromě sacharózy například i pro 

glukózu, škrobový sirup, invertní cukr nebo jejich směsi. Na obrázku 4 jsou zobrazeny pro 

srovnání křivky tří sladidel – sacharózy, glukózy a škrobového sirupu. Jak je z grafu patrné, 
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křivka změny teploty varu roste se zvyšující se koncentrací a se snižující se molekulovou 

hmotností sladidla [18]. 

 

Obrázek 4 Křivka změny bodu varu pro sacharózu (modrá), glukózu (červená) a škrobový sirup 

(zelená) [18] 

Pokud se na výrobu využívá směs různých sladidel, je křivka změny bodu varu umístěna 

vždy někde mezi křivkami těchto dvou složek a závisí na hmotnostním zastoupení každé z nich. 

Například směs sacharózy a škrobového sirupu v poměru 50:50 má křivku změny bodu varu 

zhruba v polovině mezi křivkami sacharózy a sirupu [18]. 

Křivka rozpustnosti sacharózy udává rozpustnost sacharózy ve vodě, která rapidně roste se 

zvyšující se teplotou. Při výrobě cukrovinek se často uvažuje křivka rozpustnosti směsi dvou a 

více sladidel, které si navzájem ovlivňují rozpustnost. Vyrábíme-li cukrovinky ze směsi 

sacharózy a škrobového sirupu, dochází k poklesu rozpustnosti sacharózy [18].  

Křivka skelného přechodu rozděluje krystalickou fázi od sklovité fáze, ve které se směs 

nachází v amorfní, nevykrystalizované podobě.  Přeměna do skelné fáze nastává, pokud dojde 

k ochlazování při teplotě nazývané teplota skelného přechodu [20]. Sklovitý stav je 

metastabilní, to znamená, že molekuly mají nízkou mobilitu, jelikož jsou uspořádány velmi 

blízko sebe a nízká difuze molekul tak zabraňuje vzniku krystalizace [21].   

2.3.1.5 Teplota skelného přechodu 

Skelný přechod je stav, kdy látka nebo směs látek přechází z plastického do skelného stavu při 

změně teploty nebo vlhkosti. Je charakterizován teplotou, která se nazývá teplota skelného 

přechodu, Tg [22]. 

Kandyty mají Tg okolo 30–40 °C, nižší teplota zhoršuje jejich stabilitu a způsobuje lepivost. 

Obecně je závislá na obsahu vody cukrovinky. Poklesne-li obsah vody v cukrovince, Tg i její 

tvrdost rychle vzroste. Nachází-li se Tg u kandytů blízko pokojové teploty, dochází k přeměně 

na sklovitý stav a cukrovinka je pevná a tvrdá. Závislost obsahu vody, Tg a tvrdosti vybrané 

cukrovinky ukazuje graf na obrázku 5 [23]. 
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Popsaný jev může způsobovat nežádoucí fyzikální změny při skladování cukrovinek, které 

lze popsat pomocí závislosti obsahu vody na Tg z obrázku 5. Pokud skladujeme cukrovinky při 

vysoké teplotě a vysoké vlhkosti, dochází k poklesu Tg. To má za následek zhoršení senzorické 

kvality cukrovinky a textury. Dochází ke změně tvaru, lepení na povrchu a kandyty se obtížně 

vybalují z ochranného obalu. Může se objevit i zpětná krystalizace, která cukrovinku 

znehodnotí [23]. 

 

Obrázek 5 Vztah mezi obsahem vody, teplotou skelného přechodu a pevností vybrané 

cukrovinky [23] 

S Tg významně souvisí rychlost krystalizace. V systému nacházejícím se nad křivkou 

skelného přechodu, který je vystaven vysoké teplotě a má dostatečnou vlhkost, může docházet 

ke krystalizaci. Pokud se takový systém vyskytuje blízko křivky skelného přechodu, 

krystalizuje pomalu. Naopak pokud je rozdíl teplot T-Tg veliký, dochází k rychlé 

krystalizaci [24]. 

Jednou z možností, jak zabránit krystalizaci, je zvyšování Tg přidáním vysokomolekulárních 

látek. Například molekuly laktózy potřebují více energie pro vytvoření krystalizačních zárodků. 

Výzkumy ukazují, že přidáním laktózy do směsi sacharózy vzroste teplotní rozdíl T-Tg z 64 °C 

na 76 °C. Vysokou molekulovou hmotnost má například i škrobový sirup, který výrazně 

navyšuje Tg. Přídavek 10–20 % hm. krystalizaci zmírní, zatímco přídavek 50 % hm. 

krystalizaci úplně zastaví. Naopak invertní cukr s nižší molekulovou hmotností Tg snižuje [23].  

2.3.1.6 Stavový diagram 

K odhadnutí fázových přechodů při výrobě cukrovinek slouží stavový diagram. Napomáhá 

určit podmínky, při kterých lze očekávat tvorbu krystalického nebo skelného stavu, tedy výrobu 

cukrovinek s vykrystalizovanou nebo nevykrystalizovanou sacharózou. Na obrázku 6 je příklad 

stavového diagramu výroby kandytů, na kterou byla použita směs sacharózy a glukózového 

sirupu v poměru 70:30. Glukózový sirup slouží jako inhibitor krystalizace a snižuje teplotu 

varu [18]. 



 

 

19 

 

 

Obrázek 6 Stavový diagram obecné výroby kandytů (70 % sacharózy a 30 % škrobového 

sirupu) [18] 

Při výrobě kandytů je důležitý vznik sklovité struktury, tvorba krystalů je nežádoucí. 

Zahříváním cukrového roztoku dochází k odpařování, nárůstu koncentrace a křivka změny 

teploty varu roste až do oblasti nasyceného roztoku. Směs je zahřívána až na teplotu okolo 

150 °C, která odpovídá požadované vlhkosti. Postupným ochlazováním cukrového roztoku 

vzniká plastická hmota, která se tvaruje na požadovaný tvar. Ochlazením na pokojovou teplotu 

dochází k přechodu přes křivku skelného přechodu až do skelné fáze a vznikají kandyty s čirou 

strukturou. V oblasti krystalické fáze škrobový sirup omezuje pohyblivost molekul zvýšením 

viskozity roztoku a zamezuje tvorbě krystalů až do skelného přechodu [18]. 

2.3.2 Voda 

Voda je druhou nejdůležitější surovinou při výrobě cukrovinek. Kandyty vznikají zahřátím 

cukerného roztoku na vysokou teplotu okolo 150 °C, čímž se získá produkt o potřebném obsahu 

vlhkosti. Většina kandytových cukrovinek obsahuje cca 2–5 % vody. Podle toho, na jaký obsah 

vody cukrovou hmotu odpaříme, se cukrovinky rozdělují do několika kategorií (viz tab. 3) [25].   

Abychom pochopili základní fyzikální děje spojené s obsahem vody, které snižují dobu 

skladovatelnosti nebo kvalitu cukrovinky, měříme hodnotu vodní aktivity. Vlastnosti vody 

závisí na druhu použitých surovin a podmínkách, které se liší typem vyráběné cukrovinky. Tyto 

faktory ovlivňují fyzikální povahu směsi, texturu a stabilitu produktu [25]. 

2.3.2.1 Obsah vody  

Obsah vody ovlivňuje strukturu hmoty, mohou se vyrábět měkké nebo tvrdé cukrovinky a podle 

obsahu vody se rozdělují do základních skupin. Například gumové cukrovinky obsahují až 

20 % vody, naproti tomu kandyty pouze 2–5 % [25]. Základní přehled cukrovinek a jejich 

vlhkosti je uveden v tabulce 3. 
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Tabulka 3 Obsah vody ve vybraných cukrovinkách [25] 

Druh cukrovinky Vlhkost (%) 

Kandyty 2–5 

Karamely 6–18 

Nugát 5–10 

Marshmallow 12–20 

Gumové cukrovinky 8–22 

Marcipán 10–18 

Žvýkačky 3–6 

2.3.2.2 Vodní aktivita 

Vodu obsaženou v potravinách můžeme rozdělit na volnou nebo vázanou. Navázaná voda 

reaguje s makromolekulami polysacharidů nebo proteinů. Volná voda je dostupná pro 

mikrobiální aktivitu a migraci látek a určuje hodnotu vodní aktivity (aw) [26].                       

aw ovlivňuje fyzikálně chemické vlastnosti, mikrobiální stabilitu produktu, enzymatické a 

neenzymatické reakce. Její hodnota je dána přítomností rozpuštěných sladidel a solí. 

V potravinách je s vodní aktivitou spojována problematika mikrobiálního růstu. Většina 

cukrovinek má hodnotu aw okolo 0,60–0,80, kde hrozí nebezpečí napadení plísněmi a/nebo 

kvasinkami. Mezi rizikové cukrovinky patří marcipán, nugát nebo marshmallow. Karamely a 

kandyty mají hodnotu aw nižší než 0,60, která je nedostatečná pro růst jakýchkoliv 

mikroorganismů. Jsou stabilní a nedochází ke snížení kvality při skladování mikrobiologickým 

napadením [25]. 

Kandyty, které obsahují jednoduché sacharidy nebo proteiny, jsou náchylné 

k neenzymatickým reakcím jako Maillardova reakce a karamelizace. Nejrychleji probíhá 

v rozmezí aw 0,60–0,70, proto je kontrola zahřívání důležitým krokem při výrobě. Čím větší je 

hodnota aw, tím více produktů Maillardovy reakce vzniká [27]. Některé produkty těchto reakcí 

jsou významnou složkou aroma konečného produktu.  

2.3.2.3 Stabilita  

Stabilita kandytů je spojena s teplotou skelného přechodu, která se liší dle použitého cukru nebo 

směsi cukrů, a obsahem vody. Skelný stav je stabilní, pouze pokud je skladovací teplota nižší 

než teplota Tg. Jakmile se skladovací teplota přiblíží teplotě Tg, kandyty se stávají lepivé, 

krystalizují a snižuje se trvanlivost. Při použití škrobového sirupu s vysokým dextrózovým 

ekvivalentem (DE), tedy vysokým zastoupením redukujících sacharidů (např. glukózy), 

dochází k rychlému navázání vlhkosti vlivem vysoké hygroskopicity a cukrovinka je lepivá. 

Škrobové sirupy s nízkým DE obsahují velké množství sacharózy. Pokud se takové kandyty 

skladují při teplotě vyšší než Tg, dochází ke krystalizaci, úniku vonných látek a hmota se stává 

měkčí [25].  
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Nowakowski a Hartel [25] analyzovali komerční vzorky kandytů a jejich Tg. Bylo zjištěno, 

že některé z nich se vzdalují sklovitému stavu, například vysokou skladovací teplotou nebo 

letními podmínkami. Šmídová a kol. [28] měřili obsah vody a sacharidové složení u komerčních 

vzorků kandytů z Evropy. Obsah vody byl v rozmezí 2,1–5,1 %. Fruktóza, jako hlavní indikátor 

hydrolýzy sacharózy, byla obsažena v rozsahu 0,2–8,55 %. Studie ukázala, že čím vyšší je 

obsah vlhkosti, tím nižší je Tg. 

2.3.3 Titrační stanovení obsahu vody metodou Karl-Fischera 

Voda je hlavní surovina při výrobě kandytových cukrovinek, a i přes to, že dochází při výrobě 

k jejímu značnému odpaření na 2–5 %, je důležitým ukazatelem kvality. Má vliv především na 

konzistenci, tvrdost a stabilitu cukrovinky při skladování. Tyto vlivy byly popsány v předešlých 

kapitolách.  

Existuje několik metod pro stanovení obsahu vody v cukrovinkách. Nejjednodušší metodou 

je stanovení vody sušením vzorku do konstantní hmotnosti. Výsledkem je celková sušina, která 

zahrnuje všechny organické a anorganické látky kromě vody. Nicméně měření úbytku 

hmotnosti nezahrnuje pouze ztrátu vody, ale i dalších těkavých látek [29]. Tato metoda není 

vhodná pro vzorky s nízkým obsahem vody, jelikož vysoušení je dlouhé a obtížné. Pro takové 

vzorky, mezi které patří i kandytové cukrovinky, je vhodnější metoda stanovení vody pomocí 

titrace Karl-Fischera (KFT). Jedná se o selektivní metodu, při které dochází ke stanovení pouze 

obsahu vody, protože jód selektivně reaguje s vodou [30]. Je to velmi rychlá metoda, pomocí 

které se stanoví voda volná i vázaná, např. voda na povrchu krystalu i vázaná uvnitř. Velikou 

výhodou je i široké rozpětí, které lze touto metodou stanovit (od 1 do 100 %) [31]. 

Pro KFT je zapotřebí činidlo, které je připraveno reakcí oxidu křemičitého, jodu a pyridinu. 

Dochází k oxidaci oxidu křemičitého a následné reakci s bezvodým methanolem za vzniku 

methylesteru [31]. Reakci vody extrahované do bezvodého methanolu s reakčním činidlem 

v titrační cele lze zapsat rovnicí (1):  

𝐻20 +  𝐼2 +  𝑆𝑂2 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 3 𝑅𝑁 =  (𝑅𝑁𝐻)𝑆𝑂4𝐶𝐻3 + 2(𝑅𝑁𝐻)𝐼 [30] (1) 

Reakce probíhá ve dvou krocích (2, 3):   

𝐶𝐻3𝑂𝐻 +  𝑆𝑂2 +  𝑅𝑁 =  (𝑅𝑁𝐻)𝑆𝑂3𝐶𝐻3 [32] (2) 

RN představuje bázi. V prvním kroku vzniká anion methylsulfonové kyseliny [33]. 

 

(𝑅𝑁𝐻)𝑆𝑂3𝐶𝐻3 +  𝐼2  +  𝐻20 + 2 𝑅𝑁 =  (𝑅𝑁𝐻)𝑆𝑂4𝐶𝐻3 +  2(𝑅𝑁𝐻)𝐼 [32] (3) 

Anion methysulfonové kyseliny je oxidován jódem [33]. 

Potraviny s vysokým obsahem sacharidů jsou špatně rozpustné v methanolu, a proto se 

většina vzorků cukrovinek titruje ve směsi methanolu a formamidu, nejčastěji v poměru 2:1 a 

při 50 °C. Před rozpuštěním je vhodné vzorek kandytů najemno rozemlít v tloučku pro 

snadnější rozpouštění [31]. 
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2.4 Technologie výroby amorfních cukrovinek  

Z pohledu technologie můžeme pojem kandyty definovat jako koncentrovaný cukerný roztok, 

ze kterého se odstraní velký podíl vody zahříváním na vysokou teplotu a následně je ochlazen 

pod teplotu skelného přechodu tak rychle, aby nedošlo ke krystalizaci. Vzniká amorfní a 

sklovitá cukrovinka. Některé zdroje přirovnávají její molekulovou strukturu k okennímu sklu, 

jenom je vyrobena z cukru, a ne z křemíku. Jedná se o extrémně viskózní tekutinu, která nese 

vlastnosti pevných látek, třebaže neteče v průběhu skladování [34].  

Výroba kandytových cukrovinek může probíhat kontinuálně nebo vsádkově v jedné nádobě. 

Vsádkový systém je typický především pro malé výrobce cukrovinek, zatímco kontinuální 

automatické linky využívají velké podniky. Na obrázku 7 je zobrazen obecný postup výroby 

kandytů [34]. Jednotlivé kroky, včetně charakteristiky vstupních surovin, budou rozebrány 

v následujících podkapitolách. 

2.4.1 Vstupní suroviny 

Umění v produkci stabilních a kvalitních cukrovinek spočívá ve správném poměru základních 

surovin – cukru a glukózového sirupu. Rekrystalizace sacharózy, způsobená špatným poměrem, 

zhoršuje celkový vzhled a způsobuje nepříjemný hrubý pocit na jazyku. Literatura uvádí, že 

v případě kandytů není možné použít obvyklý poměr sacharózy a sirupu pro dosažení produktu 

bez zrnitých částic, ale zhruba jeden a půl dílu sacharózy na jeden díl glukózového sirupu [35]. 

 

Obrázek 7 Obecný technologický postup výroby kandytových cukrovinek [29] 
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2.4.1.1 Sacharóza 

Poměr sacharózy k vodě bývá vysoký, aby obsah pevných částic dostatečně inhiboval 

mikrobiální růst. Optimální cukrový roztok obsahujíce okolo 76 % pevných částic a udrží 

stabilní cukrovinky po dobu 1 roku. Při 20 °C tvoří sacharóza zhruba 67% roztok a její 

rozpustnost dále roste s teplotou. Čím více je sacharózy rozpuštěno ve vodě, tím vyšší je bod 

varu. Například 90% roztok sacharózy se vaří při 123 °C, ale 97 % roztok při 150 °C. Tento 

fakt je důležitý zejména proto, že bod varu se při výrobě cukrovinek používá jako měřítko 

obsahu pevných částic [36]. 

2.4.1.2 Glukózový sirup 

Jako další sladidlo se při výrobě kandytů nejčastěji používá glukózový sirup. Je to čirá, 

nekrystalická hmota složená ze směsi sacharidů, nejčastěji glukózy a vyšších sacharidů. Při 

výrobě cukrovinek se používá několik druhů sirupů, které se liší stupněm hydrolýzy. Stupeň 

hydrolýzy je charakterizován pomocí DE, podle kterého se rozdělují sirupy do několika skupin. 

První skupina je označována jako nízko DE sirupy (DE nižší než 35) a obsahuje hodně vyšších 

sacharidů. Takové sirupy jsou viskózní, s nízkou sladivostí a absorpcí vlhkosti. Do druhé 

skupiny patří vysoko DE sirupy (DE okolo 50). Jsou málo viskózní, ale za to více sladivé a díky 

většímu obsahu jednoduchých sacharidů hygroskopické. Glukózový sirup se řadí mezi sirupy 

s DE okolo 40, nejčastěji používaný je DE 42 [35].  

Jak už bylo zmíněno, přítomnost dalších sacharidů ovlivňuje rozpustnost sacharózy. 

Přidáním určitého množství sirupu dochází k nárůstu celkového množství sacharidů, tedy i 

pevných částic ze sirupu a sacharózy. Sirupy mají obsah pevných částic vyšší než 76 %. 

Důležitou funkcí glukózového sirupu je prevence krystalizace sacharózy navýšením obsahu 

pevných částic, tedy zvýšením koncentrace [36]. Další důležitou vlastností je jeho vysoká 

viskozita, která pomáhá snížit tvorbu krystalů sacharózy. Výhodou použití 42 DE glukózového 

sirupu je vytvoření ochranné vrstvy na povrchu kandytů při kontaktu s okolím, která chrání 

proti absorpci vlhkosti [35]. 

2.4.2 Dávkování surovin 

Prvním krokem, který ovlivňuje následnou výrobu kandytů, je dávkování surovin a rozpouštění 

sacharózy ve vodě. Pro vznik sklovitého vzhledu je důležité, aby byla rozpuštěna veškerá 

sacharóza a nebyly v roztoku přítomné žádné zárodky krystalizace [34].  

Ve vsádkové nádobě se smíchá sacharóza, glukózový sirup, voda a směs se zahřívá. Přidává 

se vždy takové množství vody, ve kterém se rozpustí všechna sacharóza. Větší množství vody 

je nežádoucí, protože prodlužuje dobu potřebnou na odpaření. Ve větších kontinuálních 

provozech se využívají speciální trubkové výměníky za sníženého tlaku, které umožní velmi 

rychlé rozpuštění sacharózy [34]. 

Na obrázku 8 je zobrazeno zařízení, které kontinuálně dávkuje všechny suroviny. Zároveň 

slouží pro rozpuštění a odpaření kandytové hmoty [37].  



24 

 

2.4.3 Zahřívání a odpařování 

Jakmile je rozpuštěna sacharóza, kandytový roztok je zahříván na teplotu varu. Dochází 

k úbytku vody a k růstu teploty varu podle křivky změny teploty varu. Znalost křivky je 

důležitá, jelikož obsah vody odpovídá určité teplotě při zahřívání hmoty a slouží k určení 

obsahu vody ve finálním produktu. Obecně lze říct, že obsahu vody 2–5 % odpovídá 

teplota 146–155 °C, přesná hodnota však závisí na obsahu základních surovin [35]. 

V důsledku zahřívání cukerného roztoku může docházet k nežádoucím reakcím, které 

zahrnují změnu barvy nebo inverzi sacharózy. Jako prevence těchto reakcí se využívá například 

vakuová odparka, která funguje za sníženého tlaku a kandytová hmota vře při nižší teplotě než 

za atmosférického tlaku. Reakce, např. karamelizace, které zhoršují senzorickou kvalitu 

cukrovinky, se varem za sníženého tlaku minimalizují.  Odparky často fungují v periodických 

cyklech, ve kterých se směs nejdříve předehřeje asi na 130 °C. Ta je následně přečerpána do 

vakuové části, kde je ve vakuu zahřívána na teplotu 141 °C, která odpovídá obsahu vody 

asi 2 % [34]. 

2.4.4 Ochlazování a tvarování 

Po odpaření musí být kandytová hmota rychle ochlazena, aby nedocházelo ke krystalizaci. 

V malých systémech se používá chladící stůl, na kterém se hmota promíchává. Vylitím na 

chladící stůl se směs rychle ochladí a stává se viskózní. Je zapotřebí ji ručně nebo špachtlemi 

hníst, aby docházelo k rovnoměrnému ochlazování. V tomto bodě jsou přidávána barviva, 

aromata a kyseliny, aby nedocházelo k jejich tepelné degradaci. V průmyslovém měřítku se 

využívají dopravníkové pásy, které se zespodu ochlazují vodou. Hmota je na páse několikrát 

obracena pro rovnoměrné ochlazení. Aromata a barviva se přidávají už na začátku dopravníku, 

po ochlazení se hmota ihned tvaruje [34]. 

Jakmile se při ochlazování hmota stane plastickou, je vhodná ke tvarování. Teplota 

formování se pohybuje okolo 80–88 °C, která odpovídá krystalické fázi ve stavovém diagramu 

sacharózy a hmota je náchylná ke vzniku zrnité struktury. Z tohoto důvodu obsahuje receptura 

glukózový sirup jako inhibitor krystalizace. Pokud se ale při této teplotě kandyty zpracovávají 

delší dobu, krystaly se mohou objevit [34].  

Tradičně se kandyty formují ručně do úzkých provazců, které se nasekají do požadované 

velikosti. Dnes se pro tvorbu provazců využívají zařízení s válci nebo extrudéry. Válcová 

zařízení fungují na principu otočných válců, které se postupně zužují. Cukrová hmota vstupuje 

z širší strany válců a jejich pohybem se tvoří provazec. Ten je přiveden do tvarovacího zařízení, 

které vytlačí požadovaný tvar kandytů [37].  
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Obrázek 8 Kontinuální zařízení pro dávkování surovin, rozpouštění a odpařování kandytové 

hmoty [37] 

2.4.5 Přídavek aditiv (barviva, aromata a kyseliny) 

Po odpaření se do kandytové směsi mohou přidávat další látky, jako jsou barviva, aromata nebo 

kyseliny. Takto upravená hmota se na chladícím stole míchá, dokud nemá plastický charakter 

pro tvoření provazců [37]. 

Barviva a aromata jsou termolabilní sloučeniny, které podléhají degradaci vysokými 

teplotami kandytové hmoty. Pokud aromatické látky přidáme v průběhu zahřívání, dochází 

k jejich ztrátám, jelikož mají nižší teplotu varu. Při teplotě 121–138 °C unikne až 50 % všech 

těkavých látek. Je vhodné tato aditiva přidávat až ve fázi chlazení nebo ve vakuovém zařízení. 

Míchání aditiv do kandytové hmoty je obtížné, jelikož je po odpaření velmi viskózní a dochází 

ke snížení difúze molekul aromat a barviv [34]. Jako aromata se používají syntetické nebo 

přírodní esenciální oleje, například mentolový, citrónový nebo eukalyptový [35].  

Organické kyseliny je potřeba, stejně jako aromata a barviva, přidávat až po zahřívání. 

Přidáním kyseliny do vroucí směsi dochází k inverzi sacharózy v důsledku snížení pH a vzniká 

invertní cukr složený z fruktózy a glukózy. Díky přítomnosti monosacharidů poklesne Tg, 

kandyty jsou hygroskopické a lepivé [34]. Nejčastějším okyselovadlem je kyselina citrónová, 

která je dobře rozpustná a má mírně kyselou chuť [35].  

1 – dávkování cukru, 2 – dávkovací kolo, 3 – zahřívaný šnekový dopravník, 

4 – dávkování vody, 5 – topná pára, 6 – čerpadlo vody, 7 – směs vody a cukru, 

8 – dávkování škrobového sirupu, 9 – dávkování ostatních surovin, 

10 – kandytová hmota, 11 – zásobník na kandytovou hmotu, 12 – odtah brýdových par 
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2.5 Aromatické látky v nečokoládových cukrovinkách 

Hlavní náplň této práce tvoří stanovení aromatických látek jako markerů senzorické kvality 

vyrobených cukrovinek.   

Aromatické a chuťové látky obsažené v potravinách mají výrazný vliv na přijatelnost 

spotřebitelem. Je známo, že jedna z hlavních vlastností, která se používá na hodnocení kvality 

produktu, je chuť a vůně. Správné složení aromatických látek výrazně zvyšuje oblíbenost u 

konzumentů [38]. 

2.5.1 Stabilita aromatických látek 

Při technologických výrobách jsou využívány rozdílné podmínky výroby dle vyráběné 

potraviny, například kandytové cukrovinky se vyrábějí zahříváním na vysokou teplotu. 

Stanovení a znalost přesného složení aroma může pomoci zvýšit jeho stabilitu v produktu. Je 

možné posoudit, jak jednotlivé technologické kroky ovlivňují jejich stabilitu a upravit výrobní 

proces tak, aby vznikl senzoricky přijatelnější výrobek [38].   

Používání aromatických látek v potravinách s sebou nese problémy, které jsou aktuálním 

předmětem výzkumů. Vlivem matrice dochází k jejich uvolňování během konzumace, 

k ovlivnění chuti nežádoucími interakcemi s barvivy nebo strukturou, a především ke ztrátám 

termickými procesy [40]. Aromatické látky jsou těkavé sloučeniny, které při zvýšené teplotě 

těkají. Hlavním cílem při výrobě dochucovaných cukrovinek je co nejvyšší obsah aromatických 

látek v hotovém výrobku a zároveň je žádoucí, aby se během konzumace dostatečně 

uvolňovaly. Pro odolnost při zahřívání je zapotřebí jejich nízká těkavost, zatímco pro vysokou 

intenzitu aroma při konzumaci je důležitá vysoká těkavost. Při tvorbě technologického postupu 

je tak důležité najít kompromis mezi těmito požadavky [41]. 

2.5.2 Uvolňování aromatických látek 

To, jak dlouho aromatické látky v cukrovince zůstanou a jak rychle se budou uvolňovat při 

rozpouštění, závisí na složení a fyzikálních vlastnostech. Piccone a kol. [42] zkoumali mimo 

jiné vliv sacharidového složení na uvolňování těkavých látek u gumových cukrovinek. Byly 

připraveny vzorky s rozdílným množstvím cukru a glukózového sirupu a stejným množstvím 

jahodového aroma. Glukózové sirupy s různými hodnotami DE dávají různý obsah sacharidů 

ve směsi. Sacharóza při výrobě cukrovinek ovlivňuje kromě sladké chuti také viskozitu a 

hodnotu vodní aktivity, které se podílejí na rozdílném uvolňování aromatických látek. Množství 

uvolněných těkavých látek bylo měřeno pomocí head-space plynové chromatografie (HS-GC). 

Bylo zjištěno, že různé sacharidové složení ovlivňuje množství uvolněných látek během 

rozpouštění ve vodě, a následně intenzitu jahodové chuti a aroma. Největší intenzita byla 

naměřena při obsahu asi 65 % sacharidů v cukrové směsi [42].  

Podle studie Zhang a Barringer [43] má vliv na uvolňování látek cukr a kyselina citrónová. 

Ve vysokých koncentracích sacharóza způsobuje růst těkavých látek. Přidáním většího 

množství cukru dochází k častějším vazbám voda-sacharóza a systém se stává více hydrofilní. 

Aromatické látky se snadněji uvolňují z hydrofilního systému v porovnání s hydrofobním. 

Tento efekt se nazývá vysolování. Přidáním kyseliny citrónové dochází ke změně pH směsi, 
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s klesajícím pH klesají i uvolněné těkavé látky. Při nízkém pH jsou kyseliny v disociovaném 

stavu, látky jsou schopny se na ni vázat, a proto jejich obsah klesá. Nejlepší uvolňování 

aromatických látek bylo zjištěno při pH 3,86, kdy se uvolnilo zhruba 85 % [43]. 

Další faktor ovlivňující uvolňování těkavých sloučenin je obsah dvou a více aromat, které 

na sebe mohou vzájemně působit. Schober a Peterson [44] vyráběli kandytové cukrovinky 

s přídavkem L-mentholu, 1,8-cineolu a jejich směsi a zkoumali rozdíly v použití aromat 

separátně nebo ve směsi. Bylo zjištěno, že pokud byl L-menthol obsažen samostatně, byla 

rychlost uvolňování látek a jeho koncentrace až 2x vyšší, než když byl obsažen ve směsi. 

Obdobná situace nastala i v případě 1,8-cineolu. Aromatické látky se ve sklovité struktuře 

kandytů vyskytují jako disperze a pokud je cukrovinka konzumována, látky se uvolňují ve 

velmi koncentrované formě. Pokud se přidá směs aromat, může docházet k jejich interakci a 

k nižšímu uvolňování sloučenin [44]. 

Aromata používaná v potravinářství, tedy i při výrobě cukrovinek, obsahují jako důležitou 

složku rozpouštědlo. To slouží jako dispergační činidlo, které usnadní zakomponování látek do 

potraviny. U aromatických látek rozpuštěných v rozpouštědle dochází ke vzájemným 

interakcím.  Těkavé látky se neuvolňují přímo z rozpouštědla, ale nejdříve přecházejí do 

kapalné fáze (sliny) a následně do ústní dutiny, kde jsou vnímány. Z toho vyplývá, že klíčovým 

faktorem při uvolňování těkavých látek bude hydrofobicita rozpouštědla. Ve výzkumu Schober 

a Peterson [45]  byl rozpuštěn L-menthol v hydrofilním propylen glycolu nebo v hydrofobním 

Mygliolu a 1,8-cineolu. Největší koncentrace mentolu byla stanovená v propylen glykolu a 

Mioglyolu v porovnání s cineolem. Jelikož je propylen glykol ve vodě rozpustný, docházelo 

k rychlejšímu transportu mentolu do slin a následnému uvolňování. Naopak rozdíly v 

koncentraci mentolu v Mygliolu a cineolu jsou dány velikostí molekul rozpouštědla. Molekula 

cineolu je menší a má větší povrch, dochází k častějším interakcím s mentolem. Mentol se ve 

vodném roztoku chová jako povrchově aktivní látka a v přítomnosti hydrofobního rozpouštědla 

vytváří micely. Díky tomu dochází u cineolu k horšímu transportu aktivních látek do vodné 

fáze než u Mygliolu, tudíž byla u něj stanovena vyšší koncentrace mentolu [45].   

2.5.3 Možnosti stanovení aromatických látek 

Jelikož je v posledních letech vyvíjen především komerční tlak na kvalitativní i kvantitativní 

stanovení, vydává se veliké úsilí na vznik a vývoj nových metod pro stanovení aromatických 

látek v potravinách. Nejpoužívanější metodou pro stanovení těchto látek je plynová 

chromatografie (GC), která vyniká velikou separační kapacitou. Uplatnění také našly další 

separační techniky, jako jsou tenkovrstvá chromatografie (TLC) nebo vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC) [38]. 

Většina aromatických sloučenin a chuťových látek jsou těkavé, takže se nabízí jako nejlepší 

metoda pro kvalifikaci a kvantifikaci GC. Řadí se mezi separační techniky založené na rozdílné 

adsorpci těkavých látek. Nevýhodou je využití na relativně nízký počet sloučenin. Testované 

analyty musí mít značný tlak par pod 300–400 °C a musí být stabilní při teplotě separace [38]. 

Běžná GC instrumentace se skládá ze systému nosného plynu, injektoru, separační kolony, 

detektoru a počítačové jednotky. V injektoru dochází vlivem vysoké teploty k rychlému 
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odpaření vzorku, který se dávkuje na začátek kolony. Teplota v injektoru musí být stejná nebo 

vyšší, než je při dávkování v koloně.  GC kolony můžeme rozdělit na dvě skupiny, náplňové a 

kapilární. Náplňové kolony jsou vyrobeny z kovu nebo skla a obsahují malé částečky pokryté 

tenkou vrstvou vysokomolekulárního netěkavého polymeru. Vzhledem k vysokému tlaku 

v koloně je její maximální délka 3 m, zatímco kapilární kolony jsou dlouhé až 60 m. Vyrábějí 

se z taveného oxidu křemičitého a vnitřní část tvoří tenká vrstva stacionární fáze. Pro unášení 

vzorku kolonou se používá inertní nosný plyn s nízkou adsorpční kapacitou, například helium, 

vodík nebo dusík. Vzhledem k vysoké hořlavosti vodíku a vysoké ceně helia, se prakticky 

nejvíce využívá dusík. Na konci kolony je umístěn detektor. Ten interaguje s analyty a dochází 

k přeměně interakce na signál, který je zaznamenám počítačovou jednotkou. Výsledkem je graf 

závislosti intenzity signálu na čase, nazývaný chromatogram. Mezi nejčastěji používané 

detektory patři plamenově-ionizační (FID), detektor elektronového záchytu (ECD) nebo 

hmotnostní detektor (MS) [38]. 

Při stanovování těkavých látek nejrůznějších potravin se úspěšně využívá kombinace GC a 

mikroextrakce tuhou fází (SPME). Aromatické látky se nejčastěji stanovují ve víně, ovoci, 

masu a cereálních produktech. SPME je možné využít také na analýzu cukrovinek, především 

pokud obsahují ovocné extrakty. Aromatické látky uvolněné z ovoce zahrnují kombinaci 

alkoholů, aldehydů, esterů, ketonů a karboxylových kyselin a jsou důležitým bodem 

ovlivňujícím kvalitu potravin [46]. Například Wang a kol. [47] studovali těkavé látky u broskví 

a nektarinek pomocí head-space mikroextrakce (HS-SPME) a identifikovali 84 sloučenin [47]. 

Gokbulut a Karabulut [48] stanovili aromatické sloučeniny v meruňkách z regionu Malatya 

pomocí SPME ve spojení s GC-MS [48]. 

2.6 Charakteristika vybraných rostlinných materiálů jako zdrojů aromatických 

a polyfenolických látek 

Jak již bylo zmíněno, dalším cílem práce byl zisk a aplikace extraktů vybraných přírodních 

materiálů jako zdrojů širokého spektra aromatických látek. Za tímto účelem byly zvoleny 

rýmovník (Plectranthus amboinicus) jako léčivá bylina a arónie (Aronia melanocarpa) jako 

zástupce bobulového ovoce. 

2.6.1 Rýmovník (Plectranthus amboinicus) 

Rýmovník, vědecky nazývaný Plectranthus amboinicus, se řadí do rodu Plectranthus, 

který patří do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae). Do této čeledi spadají i další známé byliny 

jako šalvěj (Savia), bazalka (Ocimum) a máta (Mentha). Rozsáhlý rod Plectranthus obsahuje 

okolo 300 různých druhů rýmovníků objevených v Africe, Asii a Austrálii. Některé druhy je 

velmi obtížné identifikovat z hlediska morfologie jak v rámci jednotlivých druhů, tak i mezi 

rody a vzniká mnoho taxonomických nejasností. Z toho důvodu byly jednotlivé druhy 

rozděleny do tří blízkých rodů nazývaných Coleus, Solenostemon a Englerastrum [49]. 

P. amboinicus je sukulentní aromatická bylina velikosti až 1 m, masité stonky dorůstají do 

velikosti 30–90 cm. Samostatné listy mají vejčitý tvar a u špičky se zužují. Jsou velmi silné a 

pokryté jemnými chloupky, které vytvářejí na pohled matný vzhled. Chuť je příjemná a 
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osvěžující. U rýmovníku se mohou objevit i květy ve tvaru kalichu, které rostou podél konce 

stonku a jsou jemně fialově zbarvené [50]. 

2.6.1.1 Bioaktivní vlastnosti rýmovníku  

P. amboinicus, známý také jako Indian borage, nachází odjakživa uplatnění v tradiční indické 

medicíně. Lidé věřili, že odvar z listů rýmovníku má mnoho blahodárných účinků a léčí dýchací 

onemocnění, bolesti v krku a zažívací potíže [51]. Dnes má P. amboinicus díky přirozenému 

obsahu fytochemických látek velikou hodnotu při rozvoji léčiv. I přes to, že nachází své využití 

v domácím pěstování pro vlastní potřebu, 85 % popsaných užití rýmovníku v literatuře jsou 

medicínské. Při vývoji léčiv je ceněn pro svůj vysoký obsah aktivních látek, díky kterým má 

například antibakteriální, protiplísňovou, protirakovinnou a antiepileptickou aktivitu [52].  

Antimikrobiální aktivita extraktu je dána obsahem nespočtu rozmanitých biologických látek, 

které jsou účinné proti bakteriím, kvasinkám i plísním. To, na jaké mikroorganismy bude mít 

extrakt účinek, je dáno jejich zastoupením. Ve farmacii se využívají například terpeny, 

alkoholy, acetony, fenoly, kyseliny, aldehydy nebo estery. Tabulka 4 ukazuje přehled 

bioaktivních látek P. amboinicus a jejich potenciálních účinků [50].  

2.6.1.2 Aromatické látky rýmovníku  

Existuje mnoho studií o chemickém složení rýmovníku. Uvádí se, že esenciální olej získaný 

z listů obsahuje několik tříd organických fytolátek zahrnujících 76 těkavých a 30 netěkavých 

sloučenin, mezi které patří i zmíněné bioaktivní látky. Mezi základní fytolátky patří 

monoterpenoidy, diterpenoidy, triterpenoidy, seskviterpenoidy, fenolické látky, flavonoidy a 

estery. Na chemické složení, obsah bioaktivních látek a jejich akumulaci v různých částech 

rostlin má veliký vliv geografická poloha, klima a doba sklizně. Správná izolace, identifikace 

a kvantifikace těchto přírodních sloučenin je nezbytnou součástí pochopení jejich biologického 

a farmakologického významu [50].  

Mezi nejvíce zastoupené těkavé sloučeniny patří karvakrol a thymol, které jsou ceněny pro 

své farmakologické a kulinářské vlastnosti. Pomocí GC-MS techniky byly identifikovány 

z esenciálního oleje listů rýmovníku sesbíraných v Indii nejvíce zastoupené sloučeniny thymol 

(94,3 %), karvakrol (1,2 %), 11,8-cineol (0,8 %), p-cymen (0,3 %), spathulenol (0,2 %) a 

terpinen-4-ol (0,2 %) [50]. Josh a kol. [53] studovali obsah těkavých látek z květů a listů 

rýmovníku pomocí GC-FID a GC-MS. Ve stoncích a listech bylo stanoveno 12 sloučenin, 

nejvíce zastoupen byl karvakrol (77,16 %), v menší míře β-karyofylen (5,74 %), karyofylen 

oxid (3,72 %) a α-humulen (1,95 %) [53]. Další studie esenciálního oleje z indického 

rýmovníku ukazuje na přítomnost 13 těkavých sloučenin – karvakrolu (70 %), dále 

β-karyofylenu (6,2 %), p-cymenu (5,6 %), γ-terpinenu (5,3 %), 4-terpineolu (1,2 %) a 

α-karyofylenu (1,9 %) [54]. 

Chemické složeni esenciálního oleje závisí také na ročním období, ve kterém je bylina 

sbírána. Výzkum Mallavarup a kol. [55] porovnává rozdíly v zastoupení těkavých látek u 

rostliny sklizené v září a květnu. U rýmovníku sklizeného v září bylo prokázáno vyšší 

zastoupení látek karvakrolu (67,0 %), β-karyofylenu (7,4 %), α-humulenu (2,1 %) a karyofylen 
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oxidu (2,2 %), zatímco květnová sklizeň ukazuje přítomnost karvakrolu (53,0 %), 

β-karyofylenu (4,3 %) [55]. 

Stručný přehled nejčastěji se vyskytujících aromaticky aktivních látek v rýmovníku je 

uveden v tabulce 5. 

2.6.1.3 Potravinářské využití rýmovníku  

Byliny se od nepaměti používaly do potravin pro vylepšení chuti a vůně, zároveň obsahují 

minerální látky, vitaminy a vylepšují nutriční hodnotu pokrmů. Za potravinářským účelem se 

pěstují tři speciální druhy – Plectranthus amboinicus, Plectranthus esculentus a Plectranthus 

Crassus [49]. Vzhledem ke své oreganové chuti, díky které se používá jako náhrada oregana, 

ho lze využít při marinování hovězího a kuřecího masa. Výrazná vůně pomáhá maskovat 

nežádoucí pachy masa a ryb. Kromě těchto kulinářských vlastností, P. amboinicus prodlužuje 

dobu skladovatelnosti potravin [50]. 

Z minerálních látek je nejvíce zastoupen sodík (0,158 %) a draslík (0,138 %). Přítomnost 

těchto prvků je nepostradatelná při správné tvorbě kostí, podporuje funkci srdce, svalů a nervů. 

Nezanedbatelný je i obsah železa (0,262 %), který je hlavní složkou hemoglobinu a pomáhá 

spolu s červenými krvinkami přenášet kyslík v těle. Mezi další důležité látky patří také 

xantofyly a karoteny [50].       
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Tabulka 4 Přehled farmakologických aktivit, bioaktivních molekul rýmovníku (Plectranthus amboinicus) a jejich potenciální účinky [50] 

Farmakologická aktivita   Bioaktivní sloučenina  Potenciální efekt 

Antibakteriální aktivita Biogenní částice oxidu zinečnatého Inhibice růstu Escherichia coli. 

Antiplísňová aktivita 
Karvakrol, p-cymen, α-terpinol a 

β-karyofylen 

Fungitoxické vlastnosti proti Aspergillus 

flavus, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, 

Saccharomyces cerevisiae. 

Antivirová aktivita - 
Projevená aktivita proti virům (VSV, HSV1 a 

HIV). 

Aktivita proti dýchacím onemocněním - 
Použití v tradiční medicíně proti chřipce, 

kašli, bronchitidě, bolesti v krku, astma. 

Aktivita proti ústním onemocněním Karvakrol 
Antagonistický efekt při použití s ústní 

vodou.  

Antirakovinová aktivita Flavonoidy  

Koncentrace 0,1 mg/ml inhibuje 10–50 % 

aktivity spojené s DNA; inhibuje vázání AP-1 

do sekvence DNA. 

Aktivita proti onemocnění kůže 
Thymol, 1,8-cineol, β-pinen, α-pinen, 

fenolické látky 

Inhibuje růst Malassezia furfur; zmírňuje 

alergické reakce pokožky a popáleniny. 

Antioxidační aktivita Karvakrol a thymol 
Vykazuje významnou inhibici volných 

radikálů. 

Antiepileptická aktivita Alkaloidy, flavonoidy a saponiny Vykazuje antikonvulzivní účinek. 

 

 



32 

 

Tabulka 5 Nejčastěji identifikované aromatické látky rýmovníku [50] 

Název sloučeniny Sumární vzorec Původ rostliny 

MONOTERPENY 

p-cymen  C10H14 Brazílie, Indie, Kambodža, Venezuela 

limonen C10H16 Indie, Mauricius 

β-myrcen C10H16 Indie, Kambodža, Venezuela 

α-pinen  C10H16 Indie, Kambodža 

β-pinen C10H16 Indie  

α-terpinen C10H16 Indie, Mauricius 

γ-terpinen C10H16 Kambodža, Mauricius, Indie 

KYSLÍKATÉ MONOTERPENY 

karvakrol C10H14O Kambodža, India, Malajsie, Mauricius 

karvon C10H14O Indie 

1,8-cineol C10H18O Indie 

geraniol  C10H18O Mauricius 

α-terpineol C10H18O Indie, Venezuela 

terpinen-4-ol  C10H18O Brazílie, Indie, Mauricius 

thymol C10H14O Brazílie, Kambodža, Indie, Venezuela 

SESKVITERPENY 

β-karyofylen C15H24 Brazílie, Indie, Venezuela 

γ-karyofylen C15H24 Indie 

germacren D  C15H24 Kambodža 

KYSLÍKATÉ SESKVITERPENY 

karyofylen oxid C15H24O Kambodža, Venezuela, Indie 

humulen oxid C15H24O Indie 
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2.6.2  Černý jeřáb, arónie (Aronia melanocarpa) 

Černý jeřáb, temnoplodec neboli Aronia melanocarpa z rodu Aronia se řadí do čeledi 

Rosaceae. Existují dva druhy rodu Aronia, červené plody se nazývají Aronia arbutifolia L. 

a černé plody Aronia melanocarpa. Pro potravinářské účely se používají 

plody z A. melanocarpa [56]. 

A. melanocarpa je původní rostlina Severní Ameriky a Kanady. Keř s hladkými, lesklými 

listy dorůstá výšky 90–180 cm. Na jaře rozkvétají růžovo bílé květy. Tvoří malé, fialově černé 

bobule veliké zhruba 6 mm. Ty zůstávají i po opadání listů, a přitom ztrácí část své kyselé a 

svíravé chuť. I přes svou výraznou chuť není příliš oblíbená a je známa spíše jako funkční, 

super-potravina [57].   

Pěstuje se především pro vysoký obsah anthokyaninů, které se používají jako přírodní 

barviva v potravinářství. Mohou se využít jak čerstvé plody, tak extrakty z výlisků. Díky této 

vlastnosti se ve velkém používá v produkci sirupů, džusů, bonbónů a čajů. Vzhledem k trpkosti 

a hořké mandlové vůni se používá spíše v kombinaci s dalším ovocem, jako jsou jablka, hrušky 

nebo hrozny [56].  

2.6.2.1 Polyfenolické látky arónie   

Arónie je významným zdrojem bioaktivních sloučenin používaných jako přírodní barviva 

a zdraví podporující látky. V mnoha studiích je pozornost kladena na antioxidační vlastnosti 

dané obsahem polyfenolů, konkrétně anthokyaninů. Mezi další bioaktivní sloučeniny patří také 

vitaminy (vitamin C a E), minerální prvky (draslík, vápník, hořčík), karotenoidy, pektiny a 

organické kyseliny. To je důvod, proč je arónie považována za jeden z „nejlepších“ druhů ovoce 

a je velmi účinná při léčení chronických onemocnění  [58]. 

Polyfenoly jsou považovány za důležité antioxidanty, jejichž funkcí je zhášení volných 

radikálů. Volné radikály jsou nestabilní, velmi reaktivní formy s nespárovaným elektronem 

v orbitalu. Poškozují buňky v lidském těle a vytvářejí oxidační stres, který vede k chronickým 

onemocněním jako je ateroskleróza nebo rakovina [58].  

Celkový obsah polyfenolů (TP) byl u arónie stanoven pomocí ekvivalentu kyseliny gallové 

(GAE) v rozmezí 690–2560 mg kyseliny gallové na 100 g čerstvé váhy. Například v porovnání 

s dalšími plody jako borůvky, jahody nebo ostružiny, je hodnota TP u arónie znatelně vyšší. TP 

je závislý na mnoha faktorech, jako jsou genetické předpoklady, podmínky zpracování a 

skladování. Optimální teplota pro skladování jsou 3 °C, kdy TP poklesne za 6 měsíců 

pouze o 30 % [58]. 

Nejdůležitější polyfenolické látky arónie jsou fenolické kyseliny a flavonoidy, mezi které 

řadíme anthokyaniny, flavanoly, flavonoly a proanthokyanidiny Nejvýznamnější 

identifikované bioaktivní látky patří do skupiny fenolických kyselin (hydroxyskořicová 

kyselina), anthokyaninů (kyanidin-3galaktosid) a proantokyanidinů (prokyanidin B1) [58].  
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2.6.2.2 Aromatické látky arónie  

Plody arónie mají typickou hořko mandlovou vůni, která je způsobená kyanogenním 

glykosidem amygdalinem, ve kterém se kyanovodík vyskytuje vázaný na glykosid. Může se ale 

vyskytovat také jako nevázaný a prudce jedovatý, který je obsažen hlavně v čerstvých 

nezpracovaných plodech. Tepelnou úpravou nebo působením endogenních enzymů dochází 

k uvolnění kyanovodíku z amygdalinu. Takové plody jsou už téměř neškodné a lze je 

konzumovat. Kyanovodík je velmi těkavá kapalina, která se začíná vařit i při pokojové teplotě. 

Arónie obsahuje až 52,3 mg/100 g čerstvé váhy amygdalinu, též nazývaného jako 

laevomandelonitril. Některé výzkumy uvádějí, že se využívá jako prevence před vznikem 

rakoviny nebo je součástí léčiv proti kašli [56]. 

Kyanovodík vázaný na glykosid se vyskytuje v mnoha potravinách rostlinného původu, 

např. v peckách meruněk, hořkých mandlích, manioku, ale také arónii. Množství amygdalinu 

je v arónii ale tak nízké, že je pro člověka neškodné, jelikož ho dokáže pomocí obranných 

mechanismů odstranit. Při vyšším obsahu kyanovodíku stačí pak potravinu zahřát, dojde k jeho 

uvolnění a obsah volného a vázaného kyanovodíku je znatelně nižší než v čerstvých plodech. 

Největší obsah amygdalinu mají semena, 11–20 mg/100 g čerstvé váhy plodů, což odpovídá 

0,6–1,2 mg vázaného kyanovodíku [59]. 

Hirvi a Honkanen [60] ve své studii identifikovali pomocí GC-MS v arónii 48 aromatických 

látek. Hlavní identifikované aromatické sloučeniny byly benzaldehyd kyanohydrin, 

kyanovodíková kyselina a benzaldehyd, které indikují přítomnost amygdalinu, protože tyto 

sloučeniny vznikají jeho enzymatickým rozkladem. Obsah kyanovodíkové kyseliny byl 

stanoven standardizovanou metodou, jelikož její teplota varu je 27 °C a dochází během procesu 

k velikým ztrátám. Dále byly stanoveny benzenové deriváty jako benzyl alkohol, acetofenon, 

2-hydroxy-acetofenon, 4-methoxyacetofenon, fenol, 2-methoxy-fenol a methyl-benzoát. 

Kvantitativní zastoupení těchto sloučenin bylo velmi nízké, takže jejich vliv na aromatický 

profil je minimální [60].  

Kraujalyte a kol. [61] stanovovali obsah aromatických látek v džusu z arónie pomocí 

HS-SPME a GC s olfaktometrickým detektorem. Bylo identifikováno 74 těkavých sloučenin, 

z nichž patřilo mezi alkoholy 6,5−16,6 %, aldehydy 27,6−31,9 %, ketony 10,8−14,4 %, estery 

13,2−16,3 %, terpenoidy 23,6−23,2 % a kyseliny 0,4−0,6 %. Hlavní identifikované těkavé 

sloučeniny byly produkty degradace mastných kyselin (1-butanol, 1-hexanol, 1-pentanol) a 

aminokyselin (benzaldehyd, methyl-benzoát, ethyl-benzoát). Mezi identifikovanými 

terpenoidy byly 1,8-cineol, menthol, terpinen-4-ol, α-felandren, β-felandren, α-terpinen [61].  

V rozsáhlé studii, která se zabývala stanovením aromatických látek v arónii a muchovníku 

pomocí HS-SPME-GC-MS, bylo stanoveno 39 těkavých látek, které zahrnovaly 8 aldehydů, 19 

alkoholů, 6 esterů, 2 kyseliny a 1 terpen. Mezi identifikované aldehydy patřily například 

hexanal, ethanal, nonanal, alkoholy zastupovaly například 2-methylpropan-1-ol, 

3-methylbutan-1-ol, butan-1-ol, cis-3-hexenol, ethanol, heptan-2-ol, methanol, nonan-2-ol, 

octan-2-ol, pentan1-ol, fenylmethanol a propan-1-ol. Skupinu esterů zastupoval ethylhexanoát 

a skupinu kyselin kyselina octová a hexanová. Byl identifikován také terpen limonen [62]. 
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2.7 Spektrofotometrické metody vhodné pro charakterizaci rostlinných 

materiálů jako zdrojů polyfenolických látek 

2.7.1 Spektrofotometrické stanovení antioxidační aktivity metodou TEAC 

Metoda stanovení celkové antioxidační kapacity (TAC) je široce rozšířená metoda ke stanovení 

celkové antioxidační kapacity v potravinách [64]. Principem metody je vychytávání volných 

radikál kationů ABTS•+ antioxidanty přítomnými ve vzorku, které jsou zároveň donory 

vodíku [64]. 

Původní metoda využívala k tvorbě radikálu reakci metmyoglobinu s peroxidem vodíku. 

Novější metoda, která je použita i v této diplomové práci, využívá reakce peroxodisíranu 

sodného [65]. Metastabilní radikál kation ABTS•+ vzniká oxidací peroxidázového substrátu 

ABTS (2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonová kyselina)) za přítomnosti 

peroxodisíranu sodného a vzniká roztok intenzivně modro-zelené barvy. Pokud jsou v reakční 

směsi přítomné antioxidanty zhášející volné radikály, dojde ke ztrátě zbarvení a poklesu 

absorbance, která kvantitativně odpovídá koncentraci přítomných antioxidantů [64]. Absorpční 

maxima odpovídají vlnové délce 645, 734 a 815 nm [65]. 

Parametr používaný pro hodnocení antioxidační kapacity se nazývá TEAC (Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity). TEAC vyjadřuje antioxidační kapacitu vzorku, která 

odpovídá definovanému množství standardu troloxu. TEAC je definován jako koncentrace 

troloxu, která odpovídá antioxidační aktivitě vzorku [64]. 

2.7.2 Spektrofotometrické stanovení celkového obsahu polyfenolů 

Ke stanovení celkového obsahu polyfenolů byla v této práci použita spektrofotometrická 

metoda pomocí Folin-Ciocalteuova činidla. Metoda je založena na reakci fenolových látek 

s činidlem pouze v zásaditém prostředí uhličitanu. Chemická povaha Folin-Ciocalteuova 

činidla není doposud přesně známá, ale předpokládá se tvorba komplexů s kyselinou 

molybdenovou nebo wolframovou. V alkalickém prostředí dochází k přenosu elektronů 

z fenolových a jiných redukujících sloučenin na molybden a vzniká modrý komplex měřitelný 

spektrofotometricky při 750–765 nm [63].  

Výhodou této metody je, že je rychlá, pohodlná a reprodukovatelná. Mnoho studií se 

zabývalo stanovením celkového obsahu polyfenolů a antioxidační aktivity, díky kterým byla 

nalezena lineární závislost mezi obsahem polyfenolů a antioxidační aktivitou [63]. 
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2.8 Senzorická analýza 

Vzhledem k tomu, že senzorické hodnocení tvoří podstatnou část práce, v této kapitole budou 

popsány podmínky provedení senzorické analýzy, které musejí být při hodnocení dodržovány, 

jaké parametry lze u testovaného produktu hodnotit a jaké metody mohou být použity pro 

vyhodnocování [66].  

Senzorická analýza zahrnuje soubor metod, které slouží pro zaznamenávání vjemů a reakcí 

na potraviny a dalších vlivů působících na vnímání spotřebitele. Je definována jako vědecká 

metoda, která vyvolává, měří, analyzuje a vyhodnocuje reakce na produkty vnímané pomocí 

smyslů – zrak, čich, hmat, chuť a sluch. Tyto metody přesně a výstižně měří lidskou odezvu na 

vlastnosti vzorků a pomáhají snižovat upřednostňování značek a informací, které by měly vliv 

na vnímání konzumentů [66].   

2.8.1 Podmínky senzorické analýzy 

Hodnotitelům se předkládají vzorky při stanovených podmínkách, aby byly minimalizovány 

rušivé vlivy, zlepšila se přesnost stanovení a bylo dosaženo objektivních výsledků. Musí být 

umístěni v samostatných kójích, aby nebyli ovlivněni okolními faktory a dalšími členy 

hodnotící skupiny. Vzorky jsou označeny náhodnými kódy tak, aby z nich hodnotitelé nemohli 

soudit, o jaké vzorky se jedná [66]. Laboratoř senzorické analýzy je navržena tak, aby 

hodnocení mohlo probíhat za kontrolovatelných podmínek. Tyto podmínky jsou dány 

mezinárodními normami [67]. 

2.8.2 Metody senzorické analýzy 

Metody senzorické analýzy můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny – diskriminační a 

deskriptivní. Diskriminační analýza nám říká, jestli existují rozdíly mezi dvěma, příp. více 

vzorky. Pomáhá nám určit, kteří z hodnotitelů jsou schopni vybrat správně testovaný vzorek ze 

skupiny podobných nebo kontrolních vzorků.  Deskriptivní analýza slouží jako metoda pro 

popis specifických senzorických vlastnosti vzorku [66].  

2.8.2.1 Diskriminační (rozdílové) zkoušky  

Diskriminační, rozdílové zkoušky nám říkají, zda existují rozdíly mezi dvěma testovanými 

vzorky. Provádí se s 25–40 hodnotiteli a statistické vyhodnocení je založeno na zaznamenání 

četnosti správných a špatných odpovědí. Základní rozdílová zkouška je trojúhelníkový test, ve 

kterém jsou dva vzorky stejné a třetí se liší. Úkolem hodnotitele je vybrat lišící se vzorek. 

Zkouška duo-trio obsahuje jeden referenční a dva testované vzorky, z nichž jeden je stejný jako 

referenční a druhý je odlišný. Úkolem je vybrat vzorek, který se shoduje s referenčním. Jako 

třetí je párová porovnávací zkouška, která dává za úkol vybrat, který ze vzorků byl silnější nebo 

intenzivnější [66]. 
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2.8.2.2 Deskriptivní (popisné) zkoušky  

Deskriptivní, popisné zkoušky popisují metody, pomocí nichž můžeme identifikovat, 

kvantifikovat a popsat senzorické vlastnosti, tzv. deskriptory. Zahrnuje například metody 

profilu chuti, textury nebo kvantitativní deskriptivní analýzu [68]. Panel hodnotitelů se skládá 

z 10–12 vyškolených osob [66].  

2.8.2.3 Metody s použitím stupnic 

Hodnocení pomocí stupnic je v praxi nejrozšířenější, kdy hodnotitel zaznamenává kvantitativní 

odpověď na odpovědní stupnici. Reakce posuzovatele je pak převedena na číselnou hodnotu, 

kterou je možné statisticky vyhodnotit [67].  

Existují čtyři typy stupnic:  

• nominální; 

• ordinální; 

• intervalové; 

• poměrové [67]. 

V senzorické analýze však mají praktický význam pouze první dva. Nominální stupnice 

slouží pouze k přiřazení znaku do kategorie. Ordinální stupnice, v praxi nejpoužívanější, určuje 

pořadí hodnot pomocí vnímané intenzity, ale neukazuje míru rozdílu [67].  

Za účelem analýzy a převedení vnímané vlastnosti na číselné hodnoty slouží numerické a 

slovní stupnice. Jsou to buď kategorové stupnice, kdy hodnotitel připíše číslo vnímané 

intenzity, zakroužkuje odpověď nebo vybere odpovídající čtvereček s popisem intenzity nebo 

číselným označením intenzity. Nebo to mohou být i grafické stupnice, které jsou na rozdíl od 

kategorových spojité a umožní určit nekonečnou jemnost vnímané vlastnosti [67]. 

2.8.2.4 Pořadová zkouška  

Pomocí této metody se uspořádají vzorky do pořadí na základě intenzity nebo příjemnosti. 

Pouze ke zjištění rozdílů mezi vzorky, existující stupeň rozdílu neodpovídá existujícímu 

rozdílu. Slouží ke srovnání vzorků na základě zvoleného kritéria, k určení vlivů na intenzitu 

vybraného parametru nebo k třídění podle preferencí při hodnocení celkové přijatelnosti 

vzorku [67]. 

2.8.3 Senzorická kvalita vzorku 

Během senzorického hodnocení vnímáme komplexně několik senzorických 

vlastností – celkový vzhled, aroma, texturu (konzistenci) a tzv. flavor [69].  

Celkový vzhled, přijatelnost vzorku nebo balení je často jednou z vlastností, která primárně 

rozhoduje o zakoupení produktu konzumentem. Je dána několika dalšími vlastnostmi – barvou, 

velikostí a tvarem, povrchovou texturou nebo průhledností [69].  
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Aroma je vůně potraviny tvořená těkavými aromatickými látkami, které vstupují do nosního 

ústrojí. Množství uvolněné látky závisí na teplotě, ale množství aromatických látek se uvolňuje 

díky enzymatickým reakcím při rozkrojení potraviny [69].  

Textura (konzistence) je vnímána receptory v ústní dutině. Při hodnocení textury vnímáme 

vlastnosti jako tvrdost, zrnitost nebo lepivost [69]. 

Flavor je definován jako soubor vjemů vnímaných chuťovými a čichovými receptory. Na 

flavoru se podílí aromatické látky uvolněné z potraviny, chuť tvořená rozpuštěnými chuťovými 

látkami v ústech (sladká, kyselá, hořká, slaná) a chemické podněty, které stimulují nervová 

zakončení v ústní a nosní dutině [70]. 

2.8.4 Senzorická kvalita nečokoládových cukrovinek 

Při senzorickém hodnocení nečokoládových cukrovinek se hodnotí barva, chuť, vůně, 

konzistence, celková přijatelnost, celkový vzhled nebo lepivost vzorku. Mezi časté vady, které 

se mohou u nečokoládových cukrovinek objevit, patří například netypická barva, příliš měkká 

konzistence, přítomnost cizí chuti nebo tzv. omírání (rekrystalizaci sacharózy na povrchu 

cukrovinky) [71]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část se zabývá optimalizací výroby kandytových cukrovinek, úpravou a 

aplikací rostlinného extraktu z rýmovníku a arónie do vyrobených kandytů, senzorickou 

analýzou vyrobených vzorků a charakteristikou vyrobených vzorků z hlediska obsahu těkavých 

(aromatických) látek, polyfenolických látek a antioxidační aktivity.  

3.1 Laboratorní vybavení a chemikálie 

3.1.1 Přístroje 

- Plynový chromatograf TraceTM 1310 se split/splitless injektorem (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) 

- Hmotnostní detektor ISQTM LT Single Quadrupole (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA) 

- Knihovna spekter NIST/EPA/NIH, Verze 2.0 (Gaithersburg, Maryland, USA) 

- Spektrofotometr (Helios Gamma & Delta Spectronic Unicam, USA) 

- Automatický titrátor KF Titrino 701 (Methrohm, ČR) 

- Analytické digitální váhy (HELAGO, GR–202–EC, Itálie) 

- Lyofilizátor Labconco freeze dry systém (Boeco, Německo) 

- Vakuová rotační odparka (KIKA WERKE, Německo)  

- Vodní lázeň Julabo TW 2. (Německo) 

3.1.2 Plyny 

- Helium čistota 4.8, v tlakové lahvi s redukčním ventilem (SIAD, Česká republika) 

3.1.3 Laboratorní vybavení 

- SPME-vlákno DVB/CAR//PDMS 50/30 μm (Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, 

USA) 

- Mikropipety BiohitProline (10–1000 μm) 

- Vialky o objemu 10 ml s kovovým uzávěrem 

- Běžné laboratorní sklo a pomůcky 

- Nádobí a pomůcky pro výrobu vzorků a senzorickou analýzu  

3.1.4 Chemikálie 

- Ethanol 96 %, PENTA 

- Methanol 99,5 %, Lach-Ner 

- Kyselina citrónová monohydrát, INCHEMA 

- Peroxodisíran draselný, Lach-Ner, s.r.o., ČR 
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3.1.5 Standardní chemikálie 

- Trolox 97%, ((±)-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina), 

C14H18O4, Sigma-Aldrich, RUS 

- ABTS 98%, (diamonná sůl 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzo-thiazolin)-6-sulfonové 

kyseliny) C18H18N4O6S4, Sigma-Aldrich, CAN 

3.2 Suroviny pro výrobu cukrovinek 

- Rýmovníkové listy čerstvé – extrakt [72] 

- Arónie plody sušené – extrakt [73] 

- Glukózový sirup 

- Cukr krystal 

3.3 Analyzované vzorky 

V experimentální části práce byly analyzovány modelové vzorky kandytových cukrovinek, 

vyrobené v laboratorních podmínkách. Výroba vycházela ze standardního technologického 

postupu (viz kap. 2.4), který byl následně optimalizován. 

Tato diplomová práce souvisí s dvěma paralelně vznikajícími diplomovými pracemi, které 

se zabývají optimalizací výroby extraktů z rýmovníku [72] a arónie [73]. Extrakt, vyhodnocený 

za „nejlepší“ z hlediska obsahu těkavých látek, polyfenolů a antioxidační aktivity, byl použit 

při výrobě analyzovaných vzorků. 

Pro výrobu byly jako základní suroviny použity: cukr krystal, glukózový sirup (zakoupené 

v běžné tržní síti) a voda. Dále byla přidána kyselina citrónová jako ochucovadlo.  

Celkem byly vyrobeny čtyři série vzorků. První série zahrnovala vzorky bez extraktů, ale 

s různou teplotou sváření (135 °C, 145 °C, 155 °C a 165 °C). V druhé sérii byly vzorky bez 

extraktů s různým obsahem kyseliny citrónové (0,0 %, 0,4 % a 0,8 %). Ve třetí sérii byly 

vyrobeny vzorky s odpařenými rostlinnými extrakty rýmovníku a arónie o různých 

koncentracích (1 %, 2 % a 3 %). Vzorky v každé sérii byly vyrobeny třikrát. Ve čtvrté sérii byly 

vyrobeny vzorky s přídavkem lyofilizátu extraktu rýmovníku a arónie o obsahu 1 %. Tyto 

vzorky byly vyrobeny dvakrát.  

Vyrobené vzorky byly uchovávány na tmavém místě při laboratorní teplotě, důkladně 

zabalené v potravinářské fólii, aby nedošlo ke snížení senzorické kvality vzorků absorpcí okolní 

vlhkostí.  

Při senzorické analýze byly vzorky hodnoceny bez jakékoli úpravy, pro veškeré chemické 

analýzy bylo před samotným měřením rozdrceno potřebné množství vzorku v třecí misce 

s tloučkem a dále zpracováno dle dané metody.  

 



 

 

41 

 

 

3.4 Použité metody a experimentální postupy 

3.4.1 Titrační stanovení obsahu vody metodou Karl-Fischera 

Obsah vody byl stanoven metodou KFT [74].  

Byly nachystány odměrné baňky se zátkami na analyzované vzorky a blank. Na analytických 

vahách byly zváženy baňky včetně zátky a hmotnosti byly zaznamenány (mb). Baňka na blank 

byla naplněna 30 ml bezvodého methanolu a 20 ml formamidu a opět včetně zátky zvážena 

(mOH). Do ostatních odměrných baněk bylo naváženo vždy 0,3 g vzorku a baňky byly zváženy 

(mvz). Poté bylo do všech baněk přidáno 15 ml bezvodého methanolu a 10 ml formamidu a 

následně byly opět zváženy (mvzOH). V případě, že nedošlo k rozpuštění cukrovinky, byly baňky 

vloženy do vodní lázně vyhřáty na 50 °C po dobu 15 minut. Na analytických vahách byla 

zvážena injekční stříkačka, váhy byly vytárovány a pomocí stříkačky bylo nabráno 0,5 ml 

standardu vody z vialky. Stříkačka se standardem vody byla zvážena a hmotnost zaznamenána. 

Standard vody byl opatrně nadávkován do titrační cely pomocí stříkačky. Ta byla následně opět 

zvážena, aby byla získána hmotnost nadávkovaného vzorku, která se zadává do titračního 

přístroje. Následně byla provedena titrace vzorku, na konci které se ukáže obsah vody v %. 

Odchylka od standardního množství 1 % vody nesmí být více než 20 %. Stejným postupem 

byla provedena titrace vzorků a blanku, čímž byly získány hodnoty wH20vz (obsah vody 

v extraktu vzorku) a wH20bl (obsah vody v rozpouštědle – methanolu a formamidu). Pro 

dávkování vzorků a blanku byla použita injekční stříkačka s jehlou, do které bylo nabráno 

zhruba 2 ml a do titrační cely byl nastříknut zhruba 1 ml vzorku.  

Výsledný obsah vody ve vzorku se stanoví podle vzorce (4):  

 

𝑤𝐻2𝑂 =
(𝑤𝐻2𝑂𝑒𝑥−𝑤𝐻2𝑂𝑏𝑙)∙(𝑚𝑏𝑣𝑧𝑜𝑟𝑂𝐻

−𝑚𝑏)

𝑚𝑏𝑒𝑥−𝑚𝑏
   (4) 

 

kde 𝑤𝐻2𝑂𝑒𝑥 je změřený obsah vody v roztoku v %, 𝑤𝐻2𝑂𝑏𝑙 je změřený obsah vody v blanku, 

𝑚𝑏𝑣𝑧𝑜𝑟𝑂𝐻
 je hmotnost baňky se vzorkem a rozpouštědlem, 𝑚𝑏 je hmotnost prázdné baňky a 

𝑚𝑏𝑒𝑥
 je hmotnost baňky se vzorkem. 

3.4.2 Spektrofotometrické stanovení antioxidační aktivity  

Antioxidační aktivita byla stanovena metodou TEAC [63]. 

Nejdříve byl připraven roztok ABTS•+ o koncentraci 7 mol∙l-1 rozpuštěním ABTS ve vodě a 

následně bylo přidáno 2,45 mmol∙l-1 K2S2O8. Takto připravený roztok byl ponechán alespoň 12 

hodin v temnu a dále byl uchováván v lednici v alobalu. 

Před měřením byl roztok ABTS•+ naředěn 60% ethanolem na absorbanci A = 0,734 ± 0,02. 

Měření probíhalo při vlnové délce λ = 734 nm proti ethanolu. Do zúžené kyvety byl 

napipetován 1 ml naředěného roztoku ABTS a 10 μl destilované vody a byla změřena 
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absorbance (A0). Do další kyvety bylo přidáno k upravenému roztoku ABTS•+ 10 μl vzorku a 

byl sledován pokles absorbance v daném časovém intervalu (A1). Vzorky byly během měření 

vždy uchovávány v temnu. 

Výsledná absorbance byla vypočtena pomocí vzorce (5):  

𝐴 =  𝐴0 − 𝐴1 (5) 

3.4.2.1 Příprava kalibrační křivky 

Pro sestrojení kalibrační závislosti byla sestrojena kalibrační řada ze standardního zásobního 

roztoku Troloxu zředěním 60% ethanolem na hodnoty koncentrace 50 – 400 µg∙ml-1 

(viz obr. 9). Jako slepý vzorek byl použit ethanol.  

Absorbance byla měřena při λ = 734 nm proti slepému vzorku.  

Výsledky byly vyjádřeny jako parametr TEAC, tj. jako koncentrace troloxu, která odpovídá 

antioxidační aktivitě vzorku v μg∙ml-1. 

 

 

Obrázek 9 Kalibrační křivka troloxu 

3.4.3 Spektrofotometrické stanovení celkového obsahu polyfenolů  

Celkový obsah polyfenolických látek byl stanoven spektrofotometricky Folin-Ciocalteauovou 

metodou [75]. 

Nejdříve byl připraven pracovní roztok Folin-Ciocaltaeuova činidla zředěním vodou 

v poměru 1:9 a nasycený roztok Na2CO3 smícháním zhruba 7,5 g v 95 ml destilované vody.  

Do zkumavek bylo přidáno 100 μl vzorku, 1 ml vody a 1 ml zředěného Folin-Ciocaltaeuova 

činidla. Po promíchání se nechaly vzorky 5 minut stát. Následně byl přidán 1 ml uhličitanu 

sodného a po promíchání se vzorky nechaly stát 45 minut ve tmě. Paralelně byl namíchán i 
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slepý vzorek, pouze místo vzorku byla napipetována voda. Po této době byla změřena 

absorbance při vlnové délce λ = 750 nm proti slepému vzorku. 

3.4.3.1 Příprava kalibrační křivky 

Pro sestrojení kalibrační křivky kyseliny gallové byly připraveny kalibrační roztoky o 

koncentraci 0,1 – 0,7 mg∙ml-1 (viz obr. 10). Absorbance byla měřena při λ = 750 nm proti 

slepému vzorku. 

Výsledky byly vyjádřeny jako ekvivalent GAE (Gallix Acid Equivalent), tj. mg kyseliny 

gallové na 1 g vzorku. 

 

Obrázek 10 Kalibrační křivka kyseliny gallové 

3.5 Metoda HS-SPME-GC-MS 

Pro identifikaci a semikvantifikaci těkavých látek ve vzorcích byla použita metoda 

HS-SPME-GC-MS. Kandyty byly rozdrceny tloučkem a naplněny do vialek tak, aby nedošlo 

při analýze ke kontaktu SMPE vlákna se vzorkem. Do každé vialky bylo naváženo zhruba 2 g 

vzorku. 

3.5.1 Podmínky HS-SPME extrakce 

- Doba inkubace (temperování): 10 minut 

- Doba extrakce: 20 minut 

- Teplota extrakce a inkubace (teplota agitátoru): 40 °C 

- Agitátor zapnutý: 5 sekund, vypnutý: 30 s 

- Množství vzorku: 2 g 

- Hloubka ponoření vlákna do vialky: 20 mm 
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3.5.2 Podmínky GC-MS analýzy 

- Kapilární kolona: TG–WaxMS (30 m × 0,25 mm × 0,5 μm) 

- Teplota injektoru (desorpce): 240 °C 

- Doba desorpce: 20 minut 

- Dávkování splitless, ventil uzavřen: 10 minut 

- Hloubka ponoření vlákna do injektoru: 40 mm 

- Nosný plyn: helium, průtok 1 ml∙min-1 

Teplotní program 40 °C s výdrží 1 min, vzestupný gradient 5 °C/min do 220 °C s výdrží 

22 min, celková doba analýzy 60 minut. 

Hmotnostní detektor v modu elektronické ionizace, energie ionizačních elektronů 70 eV, 

teplota iontového zdroje 200 °C, skenovací rozsah m/z 30–370 amu, rychlost skenovaní 0,2 s. 

3.6 Senzorická analýza 

Senzorická analýza probíhala v průběhu celého experimentu, jelikož byla součástí optimalizace 

výrobního postupu kandytů. U kandytů s rostlinnými extrakty probíhala až po analýze 

HS-SPME-GC-MS. Byly použity stejné vzorky ze stejné výrobní várky jak pro senzorickou 

analýzu, tak pro stanovení těkavých látek.  

Vzorky pro senzorickou analýzu byly nachystány do kelímků, označeny náhodně zvolenými 

kódy a předloženy k hodnocení. 

Panel hodnotitelů se skládal ze senzoricky zkušených studentů doktorského studia a studentů 

5. ročníku Fakulty chemické VUT. Hodnocení provádělo vždy celkem 18 respondentů. 

Každému posuzovateli byl předložen dotazník, který se skládal z hodnocení vybraných 

senzorických vlastností, konkrétně intenzity (velmi slabá → velmi silná) a příjemnosti 

(nepřijatelný → vynikající) barvy, intenzity (velmi slabá → velmi silná) a příjemnosti 

(nepřijatelná → vynikající) chuti (flavoru). V rámci profilového testu byly hodnoceny vybrané 

deskriptory chuti (neznatelná → velmi silná) a jako poslední měli hodnotitelé za úkol posoudit 

celkovou přijatelnost vzorku (nepřijatelný → vynikající).  

K hodnocení byly použity nestrukturované grafické stupnice (10 cm). 

Nejdříve byly hodnoceny vzorky s různou teplotou sváření (viz Příloha 1). V tomto případě 

byla hodnocena intenzita a příjemnost barvy, příjemnost chuti, deskriptory chuti karamelová, 

hořká, příp. jiná – pachuť, a celková přijatelnost vzorku. 

U hodnocení vzorků s různým obsahem kyseliny citrónové (viz příloha 2) nebyla 

posuzována barva vzorku, byla hodnocena intenzita a příjemnost chuti, v profilovém testu chutí 

byly posouzeny deskriptory chuti sladká, kyselá a jiná – pachuť, a celková přijatelnost vzorku. 

Při hodnocení vzorků s obsahem extraktu (viz příloha 3) byla hodnocena intenzita a 

příjemnost barvy a chuti, deskriptory chuti sladká, kyselá, trpká a jiná, a celková přijatelnost 

vzorku. 

Všechny senzorické dotazníky jsou součástí Přílohy (příloha 1–3). 



 

 

45 

 

 

3.7 Statistické vyhodnocení výsledků 

Data byla zpracována a vyhodnocena pomocí programu MS Excel 2016 a softwaru 

STATISTICA 13. Všechny analýzy byly provedeny na hladině významnosti α = 0,05.  

Výsledky senzorické analýzy jsou vyjádřeny graficky jako průměr hodnocení všech 

hodnotitelů (počet hodnotitelů n = 18) ± směrodatná odchylka. Hodnoty (skóre) odečtené 

z grafických stupnic jsou uvedeny v cm. Pro statistické vyhodnocení byla použita 

neparametrická analýza rozptylu ANOVA (Kruskal-Wallis test) s využitím Tukeyho HSD 

testu.  

Stanovený obsah vody pomocí Karl-Fischerovi titrace je vyjádřen jako průměr ze tří měření 

(n = 3) ± směrodatná odchylka. Výsledky byly statisticky zpracovány pomocí parametrické 

analýzy rozptylu ANOVA s využitím Tukeyho HSD testu.  

Celkový obsahu polyfenolů a antioxidační aktivita jsou vyjádřeny jako průměr ze tří měření 

(n = 3) ± směrodatná odchylka. Data byla statistiky vyhodnocena pomocí párového T-testu.  

Těkavé látky byly identifikovány na základě srovnání hmotnostních spekter s dostupnou 

knihovnou spekter. Porovnání obsahu jednotlivých skupin identifikovaných sloučenin je 

vyjádřeno semikvantitativně pomocí ploch příslušných píků na chromatogramu. Každý vzorek 

byl analyzován dvakrát (n = 2), výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Předmětem této diplomové práce je optimalizace výrobního postupu kandytových cukrovinek, 

úprava a aplikace vyrobeného rostlinného extraktu pro zvýšení senzorické kvality cukrovinek 

z hlediska barvy a chuti, případně zlepšení nutriční hodnoty díky bioaktivním látkám 

obsaženým v získaných extraktech. 

V následujících kapitolách je popsána optimalizace výrobního postupu kandytových 

cukrovinek (viz kap. 4.1), jak již bylo zmíněno, výroba vycházela ze standardního 

technologického postupu pro tento typ cukrovinek [10, 23, 76]. Pro průběžnou kontrolu kvality 

vyrobených vzorků byla použita senzorická analýza a stanovení obsahu vody pomocí Karl-

Fischerovy titrace. 

Poté byly do vzorků aplikovány extrakty, vyrobené z rýmovníku a arónie pomocí macerace 

a upravené odpařením rozpouštědla a následně i lyofilizací (viz kap. 4.2). Vyrobené kandyty 

byly opět podrobeny finální senzorické analýze. 

Vyrobené vzorky kandytů s rostlinnými extrakty byly následně charakterizovány z hlediska 

obsahu vody, těkavých látek, celkového obsah polyfenolů a antioxidační aktivity (viz kap. 4.3).  

4.1 Optimalizace výrobního postupu kandytových cukrovinek 

Výroba kandytových cukrovinek se může zdát snadná, jelikož základními surovinami jsou 

pouze voda, cukr a glukózový sirup. Správná výroba kvalitního a stabilního produktu si ale 

vyžaduje technologické, fyzikální i chemické znalosti celého výrobního procesu. Podrobná 

teorie, uvedená v rešeršní části pod kapitolami 2.3 a 2.4, byla hlavním podkladem pro 

vymyšlení výrobního postupu kandytů v této práci. 

V rámci optimalizace výroby kandytů byla použita metoda senzorické analýzy pro 

vyhodnocení nejlepšího vzorku – dle hodnotitelů (spotřebitelů).  

4.1.1 Základní výrobní postup a použité suroviny 

4.1.1.1 Receptura 

Existuje několik druhů technologických postupů výroby kandytových cukrovinek, liší se 

především použitým poměrem glukózového sirupu a cukru. Glukózový sirup ovlivňuje 

plasticitu cukrovinky, stabilitu barvy a chuti, dodává lesk a sklovitý vzhled. Naopak hydrolýzou 

sacharózy vznikají nežádoucí změny způsobené zvýšením hygroskopicity. Dochází také ke 

snížení rychlosti tuhnutí cukrovinky, tím ke zvýšenému riziku krystalizace sacharózy a 

ovlivnění pevnosti kandytů.  

Nejčastěji používaným poměrem, zmíněným v několika publikacích, je 60–70 % sacharózy 

a 40–30 % glukózového sirupu [10, 23, 76]. V této práci byl použit poměr sacharóza:glukózový 

sirup 70:30.  
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4.1.1.2 Použité suroviny  

Pro výrobu kandytové hmoty byly použity suroviny:  

- cukr krystal; 

- glukózový sirup; 

- voda;  

- kyselina citrónová; 

- rostlinný extrakt. 

4.1.1.3 Příprava a sváření cukrového roztoku 

Základem výroby kandytových cukrovinek je sváření cukrového roztoku. Cukrový roztok se 

připraví vhodným poměrem cukru a sirupu. Voda se používá především na rozpuštění 

sacharózy a také usnadňuje práci s roztokem při sváření, jelikož sirup je velice viskózní. Na 

konci dojde vždy k jejímu odpaření na 2–5 % [35]. Pro svaření byl použit jednoduchý otevřený 

systém, kdy se cukrový roztok složený z vody, cukru a sirupu přivedl k varu v hrnci a 

postupným odpařováním na potřebnou teplotu byla připravena viskózní kandytová hmota. 

V průběhu celého sváření byla měřena teplota pomocí digitálního teploměru.  

V kapitole 2.3.1.4 byla popsána křivka změny bodu varu (viz obr. 3), která říká, na jakou 

teplotu se má roztok svařit, aby měl na konci obsah vody žádoucí pro kandyty, tedy 2–5 %. To 

odpovídá teplotám okolo 145 °C. V rámci optimalizace výroby byly vyrobeny vzorky kandytů 

se čtyřmi různými teplotami sváření (135 °C, 145 °C, 155 °C a 165 °C). U vzorků byla 

provedena senzorická analýza, kdy hodnotitelé posoudili a vybrali nejlepší – optimální teplotu 

z hlediska různých parametrů (barva, chuť, příp. pachuť). Výsledky jsou uvedeny v následující 

kapitole 4.1.2. 

4.1.1.4 Příprava a postup výroby rostlinných extraktů 

Součástí optimalizace výroby kandytových cukrovinek byla také aplikace rostlinného extraktu. 

Návrh a postup výroby „nejlepšího“ extraktu z hlediska obsahu polyfenolů a antioxidační 

aktivity byl převzat z diplomových prací [72, 73], které se zabývaly ziskem extraktů 

z rýmovníku a arónie.  

Oba extrakty byly vyráběny formou macerace, která se ukázala jako jednoduchá, šetrná ale 

dostatečně účinná a především levná, což je velmi výhodné z hlediska eventuálního praktického 

využití.  

Nejvhodnější podmínky pro maceraci rýmovníku byly ve 40% ethanolu zahřívaném ve 

vodní lázni na 60 °C po dobu 90 minut. Na maceraci byly použity čerstvé listy rýmovníku 

o navážce 10 g/100 ml ethanolu. Aróniový extrakt byl připraven v 50% ethanolu ve vodní lázni 

při 30 °C po dobu 30 minut. Navážka suchých plodů arónie byla 10 g/50 ml ethanolu. 

Listy rýmovníku byly najemno pokrájeny a suché plody arónie byly rozmixovány 

v elektrickém mlýnku. Navážka arónie a rýmovníku byla smíchána s připraveným roztokem 
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ethanolu a ponechána ve vodní lázni za výše uvedených podmínek. Výsledný macerát byl 

následně přefiltrován.  

Takto připravený macerát obsahoval veliké množství rozpouštědla (viz obr. 11), díky čemuž 

ho nebylo možné použít pro výrobu kandytů. Pro vytvoření zakoncentrovaného extraktu, 

zbaveného vody a ethanolu, bylo použito odpaření na vakuové odparce a následně v průběhu 

práce také lyofilizace pro získání vhodnější formy odpařeného extraktu. Odpařený extrakt měl 

viskózní konzistenci a obsahoval stále malé množství vody (viz obr. 11). Lyofilizace umožnila 

odstranit veškeré množství zbytkové vody a získat práškovou formu extraktu, která se lépe 

aplikovala do kandytové hmoty. 

 

Obrázek 11 Čerstvý rýmovníkový extrakt v ethanolu a odpařený aróniový extrakt 

4.1.1.5 Tvarování kandytové hmoty 

Podle typu kandytů a přídavku aditiv lze kandyty vyrábět různými způsoby [37]. Jelikož 

cílem naší práce byla aplikace rostlinných extraktů a stanovení těkavých látek ve výsledném 

výrobku, bylo důležité, aby v procesu výroby nedošlo ke ztrátě těchto látek. Jelikož se kandyty 

vyrábějí svářením na vysoké teploty, bylo zřejmé, že nelze extrakt přidat v průběhu nebo na 

konci varu, jelikož by došlo k jeho okamžitému vytěkání, tedy i ke ztrátě aroma a chuti. Pro 

zachování co největšího množství těkavých je důležité přidávat extrakty při co nejnižší možné 

teplotě. 

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné kandyty odlévat do forem. Pro výrobu našich 

kandytů jsme zvolili vytvarování hmoty do rovných provazců (viz obr. 12) a následné nasekání 

na malé kousky. Horký kandytový roztok byl vylit na pracovní podložku a ponechal se v klidu, 

dokud teplota neklesla alespoň na 90 °C. Následně byla přidána aditiva jako kyselina citrónová 

a rostlinné extrakty. Kandytová hmota s klesající teplotou výrazně zvyšuje svoji viskozitu a 

musí být promíchána pomocí cukrářských špachtlí. Jakmile jsou aditiva zamíchána do hmoty, 

je tvarována do dlouhých provazců a po vychladnutí nasekána na malé kousky. Jedná se o 

tradiční metodu výroby těchto cukrovinek. 
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Obrázek 12 Vytvarovaná kandytová hmota do provazců 

4.1.1.6 Přídavek kyseliny citrónové 

Jelikož byly kandyty vyráběny ze sladidel sacharózy a glukózového sirupu, která jsou velice 

sladká, byla do cukrové hmoty také přidána kyselina citrónová jako okyselovadlo pro vyvážení 

sladké chuti. Vliv kyseliny na kandytovou hmotu, resp. sacharózu, byl popsán v kapitole 2.4.5. 

Je důležité, aby byla kyselina přidána vždy až po ukončení zahřívání. Čím později je to možné, 

tím lépe pro stabilitu konečných kandytů. 

Kyselina citrónová byla vždy přidávána až do vychladlé kandytové hmoty, přibližně při 

80–90 °C a pomocí špachtlí zamíchána.  

V rámci optimalizace výrobního postupu byly vyrobeny vzorky kandytů se třemi 

koncentracemi kyseliny citrónové (0,0 %, 0,4 % a 0,8 %) a byla provedena senzorická analýza, 

tentokrát zaměřená pouze na hodnocení chuti, kdy posuzovatelé vybrali nejvhodnější obsah pro 

další výrobu kandytů s extrakty. Výsledky jsou uvedeny v následující kapitole 4.1.3. 

4.1.1.7 Přídavek rostlinných extraktů 

V rámci této práce byly do kandytů vybrány rostlinné extrakty z rýmovníku a arónie, které 

byly dále upraveny odpařením nebo lyofilizací [57]. Jak už bylo popsáno výše, rostlinné 

extrakty jsou bohatým zdrojem těkavých látek, díky těkavosti však při varu dochází k jejich 

značným ztrátám. Proto byly extrakty vždy přidány při co nejnižší teplotě kandytové hmoty. 

Zároveň je však třeba počítat s tím, že při nižších teplotách kandytová hmota začíná tvořit 

sklovitou a pevnou strukturu, která je pro kandyty typická. V této fázi už není možné do 

kandytové hmoty nic vmíchat, je možné ji pouze tvarovat. Je tedy potřeba nalézt vhodný 

kompromis, nejnižší možná teplota pro přidání extraktů se ukázala být okolo 80 °C.  
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Optimalizace aplikace rostlinných extraktů je dále popsána v kapitole 4.2. Extrakty byly 

přidávány v množství 1 %, 2 % a 3 % (viz obr. 13).  

 

Obrázek 13 Finální kandytové cukrovinky s rostlinnými extrakty (shora – rýmovníkové, aróniové; 

zleva – přídavek 1 %, 2 % a 3 %) 

4.1.2 Optimalizace teploty varu cukrového roztoku a její vliv na senzorickou kvalitu 

Kandytové cukrovinky byly vyráběny svářením cukrového roztoku v otevřené nádobě. Dochází 

k rozpouštění sacharózy a odpařování vody na teplotu, která odpovídá obsahu vlhkosti 2–5 % 

v konečné cukrovince. Zahříváním dochází k tvorbě produktů chemických reakcí karamelizace 

a Maillardovy reakce, které ovlivňují senzorickou kvalitu výrobku jak z hlediska chuti, tak i 

barvy, jelikož dochází k tvorbě žlutého až hnědého zbarvení [27]. Teplota varu, na kterou se 

roztok sváří, ovlivňuje také fyzikální vlastnosti cukrovinky. Rozdílné teploty varu udávají 

rozdíly mezi texturou a lepivostí. Čím nižší je teplota sváření, tím více vody cukrový roztok 

obsahuje a tím má výsledná cukrovinka měkčí konzistenci a vyšší lepivost. Pro kandytové 

cukrovinky je typická sklovitá, čirá a nelepivá textura, která se zvyšuje s rostoucí teplotou [35]. 



 

 

51 

 

 

Byly vyrobeny čtyři série vzorků kandytových cukrovinek se čtyřmi rozdílnými teplotami 

sváření – 135 °C, 145 °C, 155 °C a 165 °C. Jelikož při zahřívání na vysokou teplotu dochází ke 

změně barvy a ovlivnění chuti vlivem karamelizace, byla u každého vzorku provedena 

senzorická analýza zaměřená na intenzitu a příjemnost barvy a na příjemnost chuti. Produkty 

karamelizace jsou karamelové, někdy až nahořklé chuti [34], proto byl dále v senzorickém 

hodnocení proveden profilový test vybraných chutí, které by se mohly s rostoucí teplotou 

v cukrovince objevit (karamelová, hořká), případně jakákoliv jiná chuť – pachuť. Nakonec byla 

otestována celková přijatelnost vzorků, kdy hodnotitel vybíral pro něho nejlepší vzorek 

vzhledem ke všem ostatním parametrům. Průměrná skóre zkoumaných vlastností včetně jejich 

směrodatné odchylky při vybraných teplotách jsou uvedena  v tabulce 6–7. 

Tabulka 6 Vliv teploty varu na senzorickou kvalitu kandytových cukrovinek 

Teplota [°C] Intenzita barvy Příjemnost barvy Příjemnost chutins 

135 1,63 ± 1,32b 4,19 ± 1,74b 5,00 ± 1,39 

145 2,99 ± 1,57b 4,30 ± 1,38b 5,45 ± 1,39 

155 5,11 ± 1,51ac 5,38 ± 1,84ab 6,08 ± 1,40 

165 7,01 ± 1,60a 7,99 ± 2,02a 6,20 ± 1,73 

Výsledky grafických stupnic jsou vyjádřeny v cm. 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05. 

Tabulka 7 Vliv teploty varu na senzorickou kvalitu kandytových cukrovinek 

Teplota [°C] 
Profilový test chutí Celková 

přijatelnost Karamelová Hořkáns Jiná (pachuť) ns 

135 4,36 ± 1,48b 0,38 ± 0,78 1,38 ± 1,67 4,57 ± 1,83b 

145 4,45 ± 1,82b 0,64 ± 0,30 1,56 ± 1,55 5,65 ± 1,74ab 

155 5,81 ± 1,09ab 0,73 ± 0,97 1,99 ± 1,90 7,02 ± 1,63a 

165 7,39 ±1,57a 0,99 ± 0,65 2,21 ± 1,89 6,29 ± 2,23ab 

Výsledky grafických stupnic jsou vyjádřeny v cm. 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05. 

Z průměrných hodnot intenzity barvy jednotlivých vzorků je patrné, že jejich barva se mění 

s rostoucí teplotou sváření (viz obr. 14). Statistické vyhodnocení potvrdilo, že mezi vzorky 

existují statisticky významné rozdíly v intenzitě barvy (p < α). Nejnižších hodnot dosahovaly 

vzorky s teplotou 135 °C (1,63 ± 1,32) a nejvyšších hodnot kandyty s teplotou 165 °C 

(7,01 ± 1,60). S rostoucí intenzitou barvy rostla i příjemnost barvy. S rostoucí intenzitou barvy 

rostla i příjemnost barvy a mezi vzorky byl pozorován signifikantní rozdíl (p < α). Nejméně 

příjemnou barvu měly cukrovinky s teplotou 135 °C (4,19 ± 1,74), naopak nepříjemnější barvu 
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dle hodnotitelů měly vzorky s teplotou 165 °C (7,99 ± 2,02). Produkty výše uvedených reakcí 

způsobují v cukrovinkách zlatavé až hnědé zbarvení a z výsledků panelu hodnotitelů vyplývá, 

že zbarvení hodnotí jako žádoucí. 

 

Obrázek 14 Vliv teploty sváření na intenzitu barvy (p < α; α = 0,05) 

Rostoucí teplota sváření neovlivňovala příjemnost chuti vzorků, mezi vzorky neexistují 

statisticky významné rozdíly (p ≥ α) a nelze říct, že by s rostoucí teplotou rostla příjemnost 

chuti.  

V rámci profilového testu byla otestována karamelová, hořká a příp. jiná nežádoucí chuť. 

Statisticky významné rozdíly byly zjištěny pouze z hlediska karamelové chuti (p < α). 

Přítomnost karamelové chuti vykazovala pomalu rostoucí trend a rostla s rostoucí teplotou 

sváření (viz obr. 15). Nejnižších hodnot dosahovala při teplotě 135 °C (4,36 ± 1,48), kdy byla 

téměř neznatelná, a nejvyšších hodnot při teplotě 165 °C (7,39 ± 1,57). Hořká a jiná nežádoucí 

chuť dosahovaly minimálního skóre oproti karamelové chuti, takže lze usuzovat, že nebyly ve 

vzorcích příliš výrazné a ani s rostoucí teplotou sváření nebyly tyto chutě vnímány (p ≥ α). 

Hodnotitelé nepopisovali žádnou jinou konkrétní nežádoucí chuť.  
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Obrázek 15 Vnímání karamelové chuti s rostoucí teplotou sváření (p < α; α = 0,05) 

Na závěr panel hodnotitelů hodnotil celkovou přijatelnost vzorku vzhledem ke všem 

ostatním parametrům (viz obr. 16), podle které měl být vybrán nejpřijatelnější vzorek. 

Z hlediska přijatelnosti byly zjištěny mezi vzorky významné rozdíly (p < α). Jako nejméně 

přijatelný byl vybrán vzorek s nejnižší teplotou sváření 135 °C (4,57 ± 1,83), který byl 

hodnotiteli označen jako nejméně výrazný a mdlý. Jako druhé nejméně přijatelné byly vybrány 

kandyty s teplotou sváření 145 °C (5,65 ± 1,74) a jako třetí kandyty s nejvyšší teplotou 165 °C 

(6,29 ± 2,23). Tato teplota měla sice nejvíce intenzivní chuť, ale obsahovala nejvíce 

karamelové, hořké a nežádoucí chuti. Jako nejpřijatelnější byly tedy vybrány vzorky 

cukrovinek vyrobené při sváření na teplotu 155 °C (6,29 ± 2,23).  
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Obrázek 16 Celková přijatelnost vzorku na základě různé teploty sváření (p < α; α = 0,05) 

Porovnání všech hodnocených senzorických parametrů u kandytů s rostoucí teplotou sváření 

je přehledně zobrazeno níže v grafu na obrázku 17. 

 

 

Obrázek 17 Srovnání testovaných senzorických vlastností kandytů s různou teplotou sváření 
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4.1.2.1 Stanovení obsahu vody v kandytech při různých teplotách sváření 

Konečný obsah vody v cukrovince je klíčovým parametrem, abychom vyrobili stabilní, 

nelepivé, sklovité a tvrdé kandyty. Zajišťuje také dostatečnou stabilitu cukrovinky při 

skladování. Žádoucí je obsah vody v rozmezí 2–5 % [25]. Z těchto důvodů byl v rámci 

optimalizace výrobního procesu stanoven ve vzorcích s různou teplotou sváření obsah vody 

titrační metodou KFT. Výsledný obsah vody v jednotlivých vzorcích kandytů je 

uveden v tabulce 8. 

Tabulka 8 Naměřený obsah vody a výsledný přepočet na obsah vody v kandytech uvedený v % 

Teplota [°C] Obsah vody [%] wH2O [%] RSD 

135 

0,15 

7,13a 0,44 0,15 

0,16 

145 

0,13 

5,67b 0,45 0,14 

0,13 

155 

0,90 

2,53c 0,44 0,90 

0,10 

165 

0,80 

1,98c 0,43 0,90 

0,90 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05. 

Výsledky na první pohled potvrzují, že s rostoucí teplotou sváření klesá i konečný obsah 

vody v cukrovince, jelikož dochází k většímu odpaření. Vzorky svařené na nejnižší teplotu 

135 °C obsahovaly nejvyšší množství vody – 7,13 ± 0,44 %, tato hodnota je pro kandytové 

cukrovinky nepřijatelná. Přijatelný obsah vody z hlediska chemických i fyzikálních vlastností 

byl naměřen u vzorků svařených na 155 °C (2,53 ± 0,44 %) a na 165 °C (1,98 ± 0,43 %). 

Závislost klesajícího obsahu vody s rostoucí teplotou znázorňuje graf na obrázku 18.  

Mezi prvními třemi vzorky (135–155 °C) existují statisticky významné rozdíly (p < α) a 

můžeme tak zamítnout nulovou hypotézu, která říká, že mezi vzorky žádné rozdíly z hlediska 

obsahu vody nejsou. Pomocí Tuckeyho SDH testu bylo dále zjištěno, že pouze mezi vzorky 

s teplotou sváření 155 °C a 165 °C neexistuje statisticky významný rozdíl (p ≥ α). K největšímu 

úbytku vody došlo při zahřívání na teplotu 135 °C až 155 °C. Při dalším zahřívání už byla ztráta 

vody minimální. 
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Obrázek 18 Závislost obsahu vody v kandytech na teplotě sváření. 

Výsledky potvrdily výsledky senzorického hodnocení. Finální teplota, která byla vybrána 

pro další výrobu kandytů s přídavkem kyseliny citrónové a následně pro výrobu s rostlinnými 

extrakty, byla 155 °C. Vzorky s touto teplotou byly vybrány v senzorické analýze jako nejvíce 

přijatelné a zároveň obsahují optimální množství vody v konečném produktu.  

4.1.3 Optimalizace přídavku kyseliny citrónové a její vliv na senzorickou kvalitu 

Kyselina citrónová se do kandytových cukrovinek přidává především pro vylepšení chuti. 

Potlačuje ryze sladkou chuť a dodává kandytům příjemnou kyselou chuť [35]. V tabulce 9 jsou 

uvedeny výsledky senzorického hodnocení vyrobených kandytových cukrovinek s obsahem 

0,0 %, 0,4 % a 0,8 % kyseliny citrónové. U vzorků byly otestovány čtyři vlastnosti – intenzita 

a příjemnost chuti, profilový test chutí (sladká, kyselá a jiná – pachuť) a celková přijatelnost. 

Z průměrných hodnot intenzity chuti můžeme pozorovat, že s rostoucím obsahem kyseliny 

citrónové intenzita chuti cukrovinky roste (viz obr. 19). Mezi vzorky s 0,0 % a 0,8 % kyseliny 

existují statisticky významné rozdíly (p < α), mezi vzorky s 0,0 % a 0,4 % nebyly vyhodnoceny 

signifikantní rozdíly (p ≥ α). Nejvyšší hodnotu intenzity chuti měla cukrovinka s obsahem 

0,8 % kyseliny (7,45 ± 1,44), zároveň měla i nejpříjemnější chuť (7,15 ± 1,19). Nejnižší skóre 

intenzity chuti měly kandyty bez obsahu kyseliny (3,99 ± 1,68), zároveň byly hodnoceny jako 

nejméně příjemné (5,99 ± 1,03). Rozdíly mezi hodnotami příjemnosti chuti však nebyly 

statisticky významné (p ≥ α). 
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Obrázek 19 Vliv obsahu kyseliny citrónové na intenzitu chuti, zleva – 0,0 %, 0,4 % a 0,8 % 

kyseliny citrónové (p < α; α = 0,05) 

V profilovém testu chutí byla otestována chuť sladká, kyselá, případně jiná – pachuť. 

Statisticky významné rozdíly byly zjištěny u chuti sladké a kyselé (p < α) (viz tab. 9). Nejvyšší 

hodnotu sladké chuti měly kandyty s obsahem 0,0 % kyseliny (7,88 ± 1,71), nejnižší hodnotu 

kandyty s obsahem 0,8 % kyseliny (3,54 ± 1,95). Z výsledků je patrné, že s rostoucím obsahem 

kyseliny citrónové se snižuje vnímání sladké chuti. Naopak vnímání kyselé chuti podle 

očekávání výrazně roste s rostoucím obsahem kyseliny citrónové. Nejvyšších průměrných 

hodnot kyselé chuti dosahovaly kandyty s obsahem 0,8 % kyseliny (6,84 ± 1,64), naopak 

žádnou kyselost hodnotitelé nezaznamenali u vzorků bez přídavku kyseliny (0,19 ± 0,31). Vliv 

kyseliny citrónové na vnímání sladké a kyselé chuti je zobrazen v grafu na obrázku 20–21. 

Průměrné hodnoty jiné chuti – pachuti ukazují, že s rostoucím množstvím kyseliny citrónové 

zde nejsou žádné signifikantní rozdíly (p ≥ α) a téměř žádná cizí chuť nebyla pociťována.  
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Obrázek 20 Vliv obsahu kyseliny citrónové na vnímání sladké chuti, zleva – 0,0 %, 0,4 % a 0,8 % 

kyseliny citrónové (p < α; α = 0,05) 

 

Obrázek 21 Vliv obsahu kyseliny citrónové na vnímání kyselé chuti, zleva – 0,0 %, 0,4 % a 0,8 % 

kyseliny citrónové (p < α; α = 0,05) 

V posledním hodnocení respondenti vybírali celkově nejpřijatelnější vzorek (viz obr. 22). 

Mezi vzorky s obsahem kyseliny 0,0 % a 0,8 % existují statisticky významné rozdíly 

v přijatelnosti (p < α), s druhým vzorkem o obsahu 0,4 % kyseliny nebyly pozorovány 

signifikantní rozdíly (p ≥ α). Nejvyšší skóre dosáhly kandyty s obsahem 0,4 % kyseliny 

(7,25 ± 1,16), nejnižší skóre měly kandyty s obsahem 0,0 % kyseliny (4,80 ± 1,67). Pro panel 

hodnotitelů byly nejpřijatelnější kandytové cukrovinky s obsahem 0,4 % kyseliny 

citrónové (7,25 ± 1,16). 
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Obrázek 22 Vliv obsahu kyseliny citrónové na celkovou přijatelnost vzorku, zleva – 0,0 %, 0,4 % a 

0,8 % extraktu (p < α; α = 0,05) 

Z výsledků senzorické analýzy je patrné, že pro spotřebitele je kyselá chuť ve sladkých 

cukrovinkách žádoucí. Cukrovinky jsou samy o sobě velice sladké vzhledem k množství 

použitého cukru a sirupu, kyselina pomáhá sladkost snížit a dodá kandytům svěží chuť. Pro 

další výrobu kandytů byl vybrán obsah kyseliny citrónové 0,4 %, jelikož tyto vzorky byly 

vybrány jako nejvíce přijatelné. Zároveň je tato hodnota vhodná z hlediska fyzikálních 

vlastností cukrovinky.  

Všechny sledované vlastnosti jsou srovnány v grafu na obrázku 23. 
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Tabulka 9 Senzorické hodnocení kandytových cukrovinek s obsahem 0,0 %, 0,4 % a 0,8 % kyseliny 

citrónové 

Obsah 

kyseliny 

[%] 

Intenzita 

chuti 

Příjemnost 

chutins 

Profilový test chutí 
Celková 

přijatelnost Sladká Kyselá Jiná (pachuť)ns 

0,0 3,99 ± 1,68b 5,99 ± 1,03 7,88 ± 1,71a 0,19 ± 0,31a 1,49 ± 0,85 4,80 ± 1,67b 

0,4 4,96 ± 1,60ab 6,90 ± 1,52 6,24 ± 1,74ab 2,40 ± 1,81b 1,68 ± 0,58 7,25 ± 1,16ab 

0,8 7,45 ± 1,44a 7,15 ± 1,19 3,54 ± 1,95b 6,84 ± 1,64c 1,38 ± 0,61 6,29 ± 1,72a 

Výsledky grafických stupnic jsou vyjádřeny v cm. 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05 

 

 

Obrázek 23 Srovnání testovaných parametrů při senzorické analýze kandytů s různým obsahem 

kyseliny citrónové 

4.2 Optimalizace aplikace rostlinných extraktů   

Poté, co byla optimalizovaná výroba samotných kandytů z hlediska správné teploty a vhodného 

přídavku kyseliny citrónové, byla dalším cílem práce aplikace extraktu rýmovníku a arónie. 

Byly zvoleny vždy tři koncentrace extraktů – 1 %, 2 % a 3 %, které byly do cukrovinky 

zapracovány.  

Jednotlivé výrobky byly opět hodnoceny senzoricky. Vybraný panel hodnotitelů hodnotil u 

obou skupin vzorků vliv extraktu o různých koncentracích na intenzitu a příjemnost chuti, 

intenzitu a příjemnost barvy, dále byl hodnocen profilový test vybraných chutí (sladká, kyselá, 
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trpká, jiná) a nakonec celková přijatelnost vzorků. Velká pozornost byla věnována tomu, zda 

budou hodnotitelé schopni rozpoznat a popsat charakter přidaného extraktu.  

Pro tuto senzorickou analýzu byly vyrobeny vzorky vybraným postupem za optimálních 

podmínek vybraných v předchozích kapitolách – cukerný roztok byl zahříván na teplotu 155 °C 

a přídavek kyseliny citrónové byl 0,4 %. Cílem aplikace bylinného extraktu z hlediska 

senzorického pak byla snaha dodat další atraktivní chuť, případně i barvu kandytovým 

cukrovinkám.   

4.2.1.1 Kandyty s rýmovníkovým extraktem a jeho vliv na senzorickou kvalitu 

Výsledky senzorické analýzy od všech respondentů byly zprůměrovány a jsou zaznamenány v 

tabulce 10–11 včetně jejich směrodatných odchylek. Všechny výsledky jsou také porovnány 

v grafu na obrázku 29. 

Jako první panel hodnotitelů testoval vliv extraktu na intenzitu chuti cukrovinky 

(viz obr. 24), která rostla s rostoucím obsahem rýmovníkového extraktu. Dle statistického 

hodnocení existovaly mezi vzorky s obsahem 1 % a 3 % extraktu statisticky významné rozdíly 

(p < α). Nejnižší intenzity chuti dosahovaly kandyty s obsahem extraktu 1 % (4,48 ± 1,50), 

naopak nejvyšší kandyty s obsahem extraktu 3 % (6,90 ± 1,81). Naopak z hlediska příjemnosti 

chuti neexistovaly mezi vzorky statisticky významné rozdíly (p ≥ α) a byla hodnocena u všech 

vzorků téměř totožně. 

Odpařený rýmovníkový extrakt měl sám o sobě tmavou hnědo žlutou barvu, tudíž nebyla 

očekávána výrazná změna barvy od původní i vzhledem k množství přidaného extraktu, jelikož 

samotné kandyty byly příjemně žlutě zbarvené. Dle statistického hodnocení však mezi vzorky 

s 1 % a 3 % extraktu existovaly statisticky významné rozdíly (p < α). Z grafu na obrázku 25 je 

viditelný rostoucí trend intenzity zbarvení se zvyšujícím se obsahem extraktu. Nejnižší 

intenzity dosahovaly vzorky s 1 % extraktu (2,32 ± 0,96), naopak nejvyšší vzorky s 3 % 

extraktu (4,55 ± 0,86). Vyrobené vzorky dostaly díky extraktu pouze tmavší žluté až hnědé 

zbarvení. Příjemnost barvy nerostla spolu s intenzitou, ale i tak byl mezi vzorky s 1 % a 2 % 

extraktu zjištěn významný rozdíl (p < α). Za nepříjemnější barvu zvolili hodnotitelé kandyty 

s obsahem extraktu 2 % (6,48 ± 1,77), nejméně příjemnou barvu měly kandyty s obsahem 

extraktu 1 % (4,53 ± 2,52). Rozdíly mezi vzorky jsou viditelné z grafu na obrázku 26. 
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Obrázek 24 Vliv obsahu rýmovníkového extraktu na intenzitu chuti, zleva – 1 %, 2 % a 3 % 

extraktu (p < α; α = 0,05) 

 

Obrázek 25 Vliv obsahu rýmovníkového extraktu na intenzitu barvy, zleva – 1 %, 2 % a 3 % 

extraktu (p < α; α = 0,05) 
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Obrázek 26 Vliv obsahu rýmovníkového extraktu na příjemnost barvy, zleva – 1 %, 2 % a 3 % 

extraktu (p < α; α = 0,05) 

Dále byl hodnocen profilový test vybraných chutí, které bylo možné očekávat přídavkem 

obou bylinných extraktů. V porovnání se vzorkem bez přidaného extraktu (6,24 ± 1,74) došlo 

ve vzorcích s extrakty k mírnému nárůstu sladké chuti, nicméně mezi vzorky neexistují 

statisticky významné rozdíly (p ≥ α) a mezi sebou se nelišily. U kyselé chuti došlo v porovnání 

se vzorkem bez extraktu s totožným obsahem kyseliny 0,4 % (2,40 ± 1,81) k mírnému poklesu 

jejího vnímání. Ale ani zde nebyly zjištěny rozdíly mezi hodnocenými vzorky (p ≥ α). Trpká 

chuť nebyla pozorována vůbec (p ≥ α). Poslední testovanou chutí byla jakákoliv jiná chuť, 

kterou hodnotitelé ve vzorku ucítí oproti vzorkům bez extraktu. Jak je z tabulky 10 a grafu na 

obrázku 29 patrné, trend vnímání jiné, přidané chuti se zvyšuje s rostoucím množstvím 

extraktu. Všechny hodnocené vzorky se mezi sebou z hlediska vnímání chuti výrazně liší 

(p < α), jak je patrné i z grafu na obrázku 27 . Nejvyšší skóre jiné chuti dosahovaly tedy kandyty 

s 3 % extraktu (5,10 ± 0,88). Hodnotitelé měli také za úkol vnímanou chuť specifikovat. 

Odpovědi se shodovaly na bylinné a medové. 
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Obrázek 27 Vliv obsahu rýmovníkového extraktu na vnímání jiné chuti, zleva – 1 %, 2 % a 3 % 

extraktu (p < α; α = 0,05) 

Na závěr byla hodnocena celková přijatelnost vzorků (viz obr. 28), tedy který vzorek je pro 

hodnotitele tím nejlepším vzhledem ke všem ostatním parametrům. Hodnocení přijatelnosti se 

signifikantně lišilo mezi vzorky s 2 % a 3 % extraktu (p < α) a jako nejpřijatelnější byly zvoleny 

kandyty s 2 % extraktu (6,63 ± 0,99). 

 

 

Obrázek 28 Vliv obsahu rýmovníkového extraktu na celkovou přijatelnost vzorku (zleva – 1 %, 2 % 

a 3 % extraktu) 
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Tabulka 10 Senzorické hodnocení kandytů s obsahem 1 %, 2 % a 3 % extraktu rýmovníku 

Extrakt 

[%] 
Intenzita chuti 

Příjemnost 

chutins 
Intenzita barvy Příjemnost barvy 

1 4,48 ± 1,50a 5,62 ± 1,39 2,32 ± 0,96b 4,53 ± 2,52b 

2 5,63 ± 1,85ab 6,34 ± 1,28 3,43 ± 1,12ac 6,48 ± 1,77a 

3 6,90 ± 1,81a 5,67 ± 1,45 4,55 ± 0,86a 5,65 ± 2,13ab 

Výsledky grafických stupnic jsou vyjádřeny v cm. 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05. 

Tabulka 11 Senzorické hodnocení kandytů s obsahem 1 %, 2 % a 3 % extraktu rýmovníku 

Extrakt 

[%] 

Profilový test chutí 
Celková 

přijatelnost sladkáns kyseláns trpkáns jiná 

1 7,06 ± 0,91 1,67 ± 0,36 0,52 ± 0,93 1,12 ± 0,83c 5,54 ± 0,91ab 

2 6,84 ± 0,84 1,78 ± 0,93 0,41 ± 0,71 2,96 ± 1,11b 6,63 ± 0,99a 

3 6,78 ± 0,78 2,31 ± 0,13 0,90 ± 0,81 5,10 ± 0,88a 4,96 ± 0,95b 

Výsledky grafických stupnic jsou vyjádřeny v cm. 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05. 

 

Obrázek 29 Srovnání testovaných parametrů při senzorické analýze rýmovníkových kandytů 
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4.2.1.2 Kandyty s aróniovým extraktem a jeho vliv na senzorickou kvalitu 

Výsledné průměrné hodnoty sledovaných parametrů včetně jejich směrodatné odchylky jsou 

uvedeny v tabulce 12–13 přehledně porovnány v grafu na obrázku 34. 

Jako první respondenti opět hodnotili intenzitu a příjemnost chuti. Z výsledků na obrázku 30 

je patrné, že intenzita chuti rostla se zvyšujícím se obsahem extraktu a vzorky s 1 % a 3 % 

extraktu se mezi sebou výrazně liší (p < α). Nejvyšší intenzitu zaznamenali u vzorků s 3 % 

extraktu (6,84 ± 0,44), naopak nejnižší u vzorků s 1 % extraktu (4,67 ± 1,04). Příjemnost chuti 

nevykazovala žádný rostoucí ani klesající trend s množstvím extraktu (p ≥ α). 

 

Obrázek 30 Vliv obsahu aróniového extraktu na intenzitu chuti, zleva – 1 %, 2 % a 3 % extraktu 

(p < α; α = 0,05) 

Dále byla hodnocena intenzita a příjemnost barvy. Výsledný odpařený extrakt z arónie měl 

temnou vínovou barvu a dalo se očekávat, že i malé množství výrazně změní barvu cukrovinky. 

Intenzita barvy skutečně výrazně rostla s přídavkem extraktu, a hlavně mezi vzorky s 1 % a 3 

% extraktu byl nalezen statisticky významný rozdíl (p < α), který je patrný i z grafu na 

obrázku 31. Nejméně intenzivní byly kandyty s 1 % extraktu (4,80 ± 1,52), naopak nejvyšší 

kandyty s 3 % extraktu (8,49 ± 1,16). Z hlediska příjemnosti barvy nebyly mezi vzorky 

významné rozdíly (p ≥ α) a všechny vzorky byly ohodnoceny jako příjemné.  
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Obrázek 31 Vliv obsahu aróniového extraktu na intenzitu barvy, zleva – 1 %, 2 % a 3 % extraktu 

(p < α; α = 0,05) 

V rámci profilového testu chutí byla hodnocena sladká, kyselá, trpká a jiná chuť, ať už 

žádoucí nebo nežádoucí (pachuť), oproti cukrovince bez extraktu. Hodnocení sladké, kyselé a 

trpké chuti neukázalo znatelné rozdíly mezi vzorky (p ≥ α). Oproti hodnocené sladkosti vzorku 

bez extraktu s 4 % kyseliny (6,24 ± 1,74), došlo s extraktem k značnému nárůstu sladké chuti. 

Zároveň došlo k poklesu kyselé chuti oproti referenčnímu vzorku (2,40 ± 1,81). Přidaný extrakt 

z arónie tedy překvapivě dodával výsledné cukrovince spíše chuť sladkou. Trpká chuť, která 

by se u arónie dala očekávat, nebyla téměř hodnotiteli cítit. Během výroby a odpařování 

extraktu pravděpodobně došlo ke ztrátě trpkých látek a výsledný extrakt měl příjemnou 

ovocnou chuť.  Jiná, přidaná chuť znatelně narůstala s přídavkem extraktu (viz obr. 32) 

a statistické hodnocení potvrzuje významné rozdíly mezi všemi vzorky (p < α). Nejméně cítit 

byla u kandytů s obsahem extraktu 1 % (2,16 ± 1,14), naopak nejvíce u kandytů s 3 % 

aróniového extraktu (6,48 ± 1,80). Hodnotitelé tuto jinou chuť téměř shodně popsali jako 

ovocnou a šťavnatou. 

Nakonec hodnotitelé testovali celkovou přijatelnost vzhledem ke všem ostatním 

hodnoceným vlastnostem (viz obr. 33). Mezi vzorky s 1 % a 3 % extraktu byl pozorován 

statisticky významný rozdíl (p < α). Jako nejvíce celkově přijatelné byly vybrány vzorky 

s obsahem extraktu 3 % (7,77 ± 1,38), naopak nejméně přijatelný byl vzorek s nejmenším 

přídavkem extraktu (5,75 ± 1,96). 
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Obrázek 32 Vliv obsahu aróniového extraktu na vnímání jiné chuti, zleva – 1 %, 2 % a 3 % 

extraktu (p < α; α = 0,05) 

 

Obrázek 33 Vliv obsahu aróniového extraktu na celkovou přijatelnost vzorku, zleva – 1 %, 2 % a 

3 % extraktu (p < α; α = 0,05) 
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Tabulka 12 Senzorické hodnocení kandytů s obsahem 1 %, 2 % a 3 % extraktu arónie 

Extrakt 

[%] 

Intenzita 

chuti 

Příjemnost 

chutins 

Intenzita 

barvy 

Příjemnost 

barvyns 

1 4,67 ± 1,04b 6,64 ± 1,87 4,80 ± 1,52b 6,48 ± 2,01 

2 5,72 ± 0,63ab 6,65 ± 2,10 7,08 ± 1,36ac 7,92 ± 1,47 

3 6,84 ± 0,44a 6,22 ± 1,83 8,49 ± 1,16a 7,38 ± 1,52 

Výsledky grafických stupnic jsou vyjádřeny v cm. 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05. 

Tabulka 13 Senzorické hodnocení kandytů s obsahem 1 %, 2 % a 3 % extraktu arónie 

Extrakt 

[%]; 

Profilový test chutí Celková 

přijatelnost sladkáns kyseláns trpkáns jiná 

1 7,05 ± 0,82 1,59 ± 0,42 0,75 ± 0,32 2,16 ± 1,14c 5,75 ± 1,96b 

2 7,51 ± 0,99 1,47 ± 0,45 0,67 ± 0,38 3,99 ± 1,53b 6,44 ± 1,91ab 

3 7,48 ± 0,95 1,64 ± 0,50 0,74 ± 0,92 6,48 ± 1,80a 7,77 ± 1,38a 

Výsledky grafických stupnic jsou vyjádřeny v cm. 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); α = 0,05. 

 

 

Obrázek 34 Srovnání testovaných parametrů při senzorické analýze aróniových kandytů 
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4.2.2 Vliv přídavku extraktu na obsah vody ve vzorcích   

V rámci optimalizace výroby kandytů s rostlinnými extrakty je třeba brát v úvahu fakt, že 

i použitý extrakt může zvýšit obsah vody v cukrovince, která může být ve výsledném výrobku 

nežádoucí. Proto byl ve vyrobených vzorcích s odpařeným i lyofilizovaným extraktem 

stanoven obsah vody pomocí KFT. 

4.2.2.1 Stanovení obsahu vody v kandytech s odpařeným extraktem 

Stanovený obsah vody ve vzorcích s odpařeným extraktem je uveden v tabulce 14 a přehledně 

porovnán v grafu na obrázku 35. 

Výsledky ukazují, že kandyty s obsahem 3 % rýmovníkového extraktu obsahovaly už 

5,63 ± 0,44 % vody a kandyty s obsahem 3 % aróniového extraktu 5,67 ± 0,45 % vody. Tyto 

hodnoty překračují množství vody, které mají kandytové cukrovinky obsahovat pro požadované 

vlastnosti, tj. 2–5 % [25]. Kandyty s obsahem 1 % a 2 % rýmovníkového i aróniového extraktu 

dosahovaly požadovaných hodnot obsahu vody v cukrovince. 

Ze závislosti obsahu vody v kandytech na obsahu přidaného extraktu (viz obr. 35) je patrné, 

že s vyšším přídavkem extraktu rostl i obsah vody ve vzorku rýmovníkových i aróniových 

kandytů. V rámci Tuckeyho SDH testu byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi všemi vzorky 

s rýmovníkovým extraktem (p < α). Obsah vody ve vzorcích s aróniovým extraktem se 

významně lišil mezi vzorky s 1 % a 3 % extraktu (p < α). 

 

Obrázek 35 Závislost stanoveného obsahu vody v kandytech na množství přidaného extraktu 

rýmovníku a arónie 
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Tabulka 14 Stanovený a vypočítaný obsah vody v kandytech s odpařeným extraktem rýmovníku a 

arónie o obsahu 1 %, 2 % a 3 % 

 Extrakt [%] 
Obsah 

vody [%] 
wH2O [%] RSD 

R
Ý

M
O

V
N

ÍK
 

O
D

P
A

Ř
E

N
Ý

 E
X

T
R

A
K

T
 1 

0,10 

2,59c 0,45 0,09 

0,10 

2 

0,10 

3,62b 0,45 0,11 

0,11 

3 

0,13 

5,63a 0,44 0,14 

0,13 

A
R

O
N

IE
 

O
D

P
A

Ř
E

N
Ý

 E
X

T
R

A
K

T
 1 

0,11 

3,84b 0,00 0,11 

0,11 

2 

0,11 

4,34bc 0,44 0,12 

0,12 

3 

0,13 

5,67a 0,45 0,13 

0,15 

Různá písmena značí signifikantní rozdíly (p < 0,05); ns značí žádné signifikantní rozdíly (p ≥ 0,05); 

α = 0,05. 

4.2.2.2 Stanovení obsahu vody v kandytech s lyofilizovaným extraktem 

V tabulce 15 je uveden obsah vody v kandytech s rýmovníkovým a aróniovým lyofilizátem o 

obsahu 1 %. Jedná se o průměrné hodnoty ze tří měření, uvedena je i směrodatná odchylka. 

Obsah vody v rýmovníkových kandytech dosahuje hodnot 4,76 ± 0,37 % a v aróniových 

kandytech 4,87 ± 0,44 %. Tyto hodnoty jsou hraniční pro výrobu stabilních cukrovinek. 

I přesto, že došlo k dokonalé lyofilizaci extraktu, výsledný lyofilizát absorboval při výrobě 

pravděpodobně veliké množství vzdušné vlhkosti a došlo tak k vnesení vlhkosti i do kandytů. 

Absorpce vlhkosti byla znatelná díky rychlému tvrdnutí lyofilizátu na vzduchu. 
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Tabulka 15 Stanovený a přepočtený obsah vody v kandytech s lyofilizovaným extraktem rýmovníku 

a arónie o obsahu 1 % 

 Extrakt [%] Obsah vody [%] wH2O [%] RSD 
R

Ý
M

O
-

V
N

ÍK
 

1 

0,13 

4,76 0,37 0,12 

0,11 

A
R

Ó
N

IE
 

1 

0,13 

4,87 0,44 0,13 

0,14 

 

Na obrázku 36 je uvedeno srovnání obsahu vody kandytů s 1 % lyofilizátu a s 1 % 

odpařeného extraktu. Z grafu je viditelné, že kandyty s odpařeným extraktem obsahují méně 

vody než kandyty s lyofilizátem. V rámci srovnání vzorků byl proveden párový T-test. Mezi 

rýmovníkovými vzorky byly zjištěny statisticky významné rozdíly v obsahu stanové vody 

(p < α; p = 0,003), kdy kandyty s lyofilizovaným extraktem obsahovaly vyšší množství vody. 

Naopak mezi aróniovými vzorky statisticky významný rozdíl v obsahu vody nebyl (p < α; 

p = 0,057), p-hodnota se nachází těsně nad hranicí významnosti a existuje zde 

pravděpodobnost, že by nulová hypotéza, ve které neexistují mezi vzorky rozdíly, byla 

zamítnuta špatně.   

 

Obrázek 36 Srovnání obsahu vody v kandytech s přídavkem 1 % odpařeného extraktu a 1 % 

lyofilizovaného extraktu rýmovníku a arónie 
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4.3 Charakteristika vyrobených kandytových cukrovinek 

Rostlinné extrakty, které byly použity na výrobu kandytů, jsou nejen významným zdrojem 

aromatických a chuťových látek, ale také cenných bioaktivních látek, především 

polyfenolových sloučenin s antioxidačními vlastnostmi. Vyrobené kandyty proto byly dále 

testovány na celkový obsah těkavých látek, polyfenolů a jejich antioxidační kapacitu.  

4.3.1 Identifikace těkavých látek ve vzorcích   

 Pro stanovení těkavých látek byla použita metoda HS-SPME-GC-MS (viz kap. 3.5), těkavé 

látky byly identifikovány pomocí hmotnostních spekter z dostupné knihovny spekter. V tabulce 

16–17 jsou uvedeny všechny stanovené těkavé látky v jednotlivých vzorcích s rýmovníkovým 

a aróniovým extraktem. U každé sloučeniny je uveden aritmetický průměr retenčních časů (rt) 

ze dvou měření (n = 2). Relativní směrodatná odchylka (RSD) rt u všech měření rt byla menší 

jak 1 % a lze to považovat za dobrou opakovatelnost. U každé stanovené sloučeniny je uvedeno 

její procentuální zastoupení ve vzorku, které je průměrem ze dvou měření (n = 2) ± směrodatná 

odchylka. 

Ukázka vybraných chromatogramů je součástí Přílohy (Příloha 4–5). 

4.3.1.1 Identifikované těkavé látky v rýmovníkových kandytech 

V kandytových cukrovinkách s obsahem 1 %, 2 % a 3 % odpařeného rýmovníkového extraktu 

bylo celkem identifikováno 59 různých těkavých látek. Ve vzorcích s 1 % a 2 % extraktu bylo 

stanoveno 44 těkavých látek, ve třetím vzorku 42 různých těkavých látek. Celkem ve všech 

vzorcích byly stanoveny 3 alkany, 21 aldehydů, 18 ketonů, 9 kyselin, 17 esterů, 23 alkoholů a 

37 různých terpenů. Přehled identifikovaných sloučenin v jednotlivých vzorcích je 

uveden v tabulce 16.  

Aromatické látky obsažené v rýmovníku, tak jak je uvádějí výše citované studie, jsou 

popsány v kap. 2.6.1.2. Mezi nejvíce zastoupené sloučeniny patřil thymol (94,3 %), karvakrol 

(1,2 %), 11,8-cineol (0,8 %), p-cymen (0,3 %), spathulenol (0,2 %) a terpinen-4-ol 

(0,2 %) [50]. Další studie ukazuje na přítomnost 13 těkavých sloučenin – karvakrolu (70 %), 

dále β-karyofylenu (6,2 %), p-cymenu (5,6 %), γ-terpinenu (5,3 %), 4-terpineolu (1,2 %) 

a α-karyofylenu (1,9 %) [54]. Základní přehled aromaticky aktivních látek rýmovníku je 

uveden v tabulce 5. 

Těkavé látky stanovené v rýmovníkových kandytech s 1 % extraktu zahrnovaly celkem 

6 aldehydů, 6 ketonů, 5 esterů. 9 alkoholů a 18 terpenů. Obecně mezi nejdůležitější těkavé 

z hlediska obsahu stanovené v rýmovníku patří terpeny karvakrol (1,63 %) a thymol (1,01 %). 

Ve velmi významném množství byl identifikován γ-muurolen (21,34 %) a kafr (11,67 %). Mezi 

další důležité identifikované těkavé látky rýmovníkových kandytů patří isoaskaridol (8,67 %), 

nonanal (5,76 %), methyloktanoát (5,72 %), terpinen-4-ol (5,08 %), karotol (2,64 %), hexanal 

(1,67 %), α-terpineol (1,65 %), geranial (1,59 %), benzaldehyd (1,46 %), linalool (1,27 %), 

limonen (1,10 %), hexanol (0,81 %), kalamen (0,74 %), cis-karveol (0,61 %), o-cymen 
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(0,58 %), levomenthol (0,46 %), m-cymenol (0,30 %) a β-ionon (0,07 %). V tomto vzorku 

nebyl jako u vzorků s 2 % a 3 % extraktu stanoven α-hexylcinnamaldehyd. 

Ve vzorcích s 2 % rýmovníkového extraktu byl identifikován 1 alkan, 7 aldehydů, 7 ketonů, 

4 kyseliny, 7 esterů, 7 alkoholů a 10 terpenů. Ve vzorcích bylo identifikováno nejvíce 

methylhexanoátu (32,08 %), 2-furanmethanolu (19,09 %), furfuralu (11,60 %), karvakrolu 

(8,44 %), methyloktanoátu (4,69 %) a dále pak byly v minoritntním množství identifikovány 

karotol (1,47 %), levomenthol (0,99 %), kafr (0,94 %), limonen (0,72 %), isoaskaridol 

(0,55 %), linalool (0,44 %), α-terpineol (0,29 %), geranyl aceton (0,21 %), thymol (0,20 %), α-

hexylcinnamaldehyd (0,20 %) a kalamen (0,14 %). V tomto vzorku identifikovaný stanoven m-

cymenol a β-ionon jako u vzorků a 1 % a 3 % extraktu.  

Identifikované těkavé látky v kandytech s 3 % rýmovníkového extraktu zahrnovaly 

2 alkany, 8 aldehydů, 5 ketonů, 5 kyselin, 5 esterů, 7 alkoholů a 10 terpenů. Z typických 

těkavých látek obsahovaly karotol (12,85 %), karvakrol (7,46 %), dekanal (3,10 %), 

levomenthol (1,06 %), thymol (0,85 %), kafr (0,66 %), cis-α-bergamoten (0,43 %), linalool 

(0,39 %), β-ionon (0,24 %), geranyl aceton (0,22 %), α-hexylcinnamaldehyd (0,16 %), karen 

(0,18 %) a m-cymenol (0,14 %). V majoritním množství byly obsaženy methylhexanoát (15,73 

%), 2-furanmethanol (10,82 %), furfural (10,73 %), nonanal (8,90 %) a v minoritním dále pak 

například hexanal (1,16 %), hexanol (1,15 %) a benzaldehyd (0,68 %). V tomto vzorku nebyl 

identifikován limonen a α-terpineol jako u ostatních vzorků. 

V grafu na obrázku 37 je uvedeno srovnání počtu identifikovaných sloučenin v jednotlivých 

vzorcích. V každém vzorku byl stanoven stejný počet těkavých látek – 42, jejich zastoupení se 

však liší. V rámci každého vzorku jsou sloučeniny dále rozděleny do skupin. Celkem ve všech 

vzorcích byly stanoveny alkany, alkeny, aldehydy, ketony, kyseliny, estery, alkoholy a terpeny. 

Z grafu jsou patrné malé rozdíly v jejich zastoupení. Vzorek o obsahu 1 % extraktu 

neobsahoval žádný alkan a kyselinu, naopak obsahoval největší počet identifikovaných terpenů. 

Počet aldehydů a ketonů je ve všech vzorcích téměř vyrovnaný. Počet alkoholů byl stanoven 

ve vzorku s 2 % a 3 % extraktu na 7, ve vzorku s 1 % extraktu bylo pouze 5. U všech vzorků 

byl identifikován největší počet terpenů, z toho 17 bylo stanoveno v prvním vzorku (1 % 

extraktu).   



 

 

75 

 

 

 

Obrázek 37 Srovnání počtu identifikovaných těkavých látek a jednotlivých skupin sloučenin v 

kandytech s 1 %, 2 % a 3 % odpařeného extraktu rýmovníku 

Dále byl porovnán obsah identifikovaných těkavých ve vzorcích s různým množstvím 

extraktu. Jak je z grafu pro rýmovníkové kandyty (viz obr. 38) patrné, s rostoucím obsahem 

extraktu překvapivě neroste obsah těkavých látek. Nejmenší množství jich bylo identifikováno 

ve vzorku s největším množstvím rýmovníkového extraktu, i přes to, že v každém vzorku bylo 

stanoveno 42 těkavých látek. Největší množství identifikovaných těkavých látek bylo ve 

druhém vzorku. Tento fakt je pravděpodobně dán tím, že při výrobě se pracuje s vysokou 

teplotou kandytové hmoty, a přestože byly extrakty přidávány při nejnižší možné teplotě (viz 

kap. 4.1.1.7), mohlo dojít k jejich vytěkání a nelze zaručit vyšší obsah těchto bioaktivních látek 

s větším množstvím extraktu.    
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Obrázek 38 Srovnání obsahu těkavých látek (dle chemických skupin) v kandytech s různým obsahem 

odpařeného extraktu rýmovníku
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Tabulka 16 Identifikované těkavé látky v kandytech s odpařeným rýmovníkovým extraktem o obsahu 1 %, 2 % a 3 % 

Rt je uveden jako průměr rt ze dvou měření, obsah těkavých látek  je uveden jako průměr ze dvou měření ± směrodatná odchylka. 

Sloučenina rt [min] 
Relativní obsah [%] 

Skupina 
1 % extraktu 2 % extraktu 3 % extraktu 

karen 5,65 - - 0,19 ± 0,25 alken 

hexanal 7,22 1,67 ± 1,55 0,26 ±0,79 1,20 ± 2,41 aldehyd 

methylester kyseliny valerové 7,28 - 7,285 ± 3,23 0,73 ± 0,81 ester 

2,3-dimethylbutan-2-ol 7,51 - 0,41 ± 1,20 7,51 ± 5,39 alkohol 

3-hydroxy-3-methyl-2-butanon 7,52 - - 0,28 ± 0,67 keton 

1,1-dimethoxyhexan 9,18 0,72 ± 0,19 0,37 ± 0,62 - aldehyd 

methylester kyseliny kapronové 9,84 6,89 ± 2,90 32,15 ± 5,40 16,31 ± 6,04  ester 

limonen 10,11 1,10 ± 1,75 0,72 ± 3,02 - terpen 

6-ethyl-2-methyl-decan 10,82 - -  0,47 ± 1,12 terpen 

ethyl-4-methylester kyseliny valerové 11,05 2,21 ± 2,74 1,16 ± 4,90 - ester 

o-cymen 12,01 0,58 ± 0,92 - - terpen 

methylester kyseliny heptanové 12,53 1,10 ± 5,46  1,30 ± 0,96 - ester 

oktanal 12,64 0,38 ± 0,59 0,31 ± 0,18 1,23 ± 7,71 aldehyd 

9-hexyl-heptadekan 12,83 - - 0,53 ± 0,86  alkan 

2-propanon 13,13 - 1,00 ± 0,90 3,53 ± 9,72 keton 
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6-methyl-5-hepten-2-on 13,94 0,20 ± 0,32 0,22 ± 2,80 0,52 ± 6,59 keton 

hexanol 14,24 0,81 ± 2,67 0,39 ± 3,42 1,19 ± 0,34 alkohol 

methylester kyseliny kaprylové 15,24 5,72 ± 3,51 4,70 ± 6,82 1,29 ± 1,87 ester 

nonanal 15,40 5,76 ± 0,30 2,10 ± 3,77 9,23 ± 6,36 aldehyd 

undekanal 15,795 - -  0,15 ± 0,27 aldehyd 

5-methyl-1-heptanol 16,41 0,08 ± 0,18 - - alkohol 

1-heptanol 16,91 - 0,25 ± 0,17 0,41 ± 0,40 alkohol 

4-hydroxy-2-pentanon 17,24 0,77 ± 0,45 0,77 ± 1,53 -  keton 

kyselina octová 17,34 - 0,42 ± 1,20 0,45 ± 0,16 kyselina 

furfural 17,46 2,17 ± 9,25 11,63 ± 4,39 11,13 ± 6,00 aldehyd 

2-ethyl-1-hexanol 17,78 4,00 ± 3,34 4,13 ± 8,13 1,45 ± 0,34 alkohol 

dekanal 18,09 0,48 ± 4,42 0,49 ± 2,88 3,22 ± 3,33 aldehyd 

2-acetylfuran 18,49 - 0,14 ± 0,15 - keton 

kafr 18,67 11,67 ± 0,12 0,94 ± 0,00 0,69 ± 5,20 terpen 

benzaldehyd 19,00 1,46 ± 0,82 0,41 ± 8,95 0,71 ± 0,86 aldehyd 

2,3-butandiol 19,14 0,21 ± 0,18 - 0,24 ± 0,37 alkohol 

linalool 19,21 1,27 ± 1,14 0,45 ± 1,06 0,40 ± 0,76 terpen 

oktylester kyseliny mravenčí 19,47 0,72 ± 0,35 0,33 ± 9,63 0,60 ± 0,90 ester 

cis-α-bergamoten 20,15 - - 0,19 ± 0,26 terpen 

methylester kyseliny kaprinové 20,41 - 0,35 ± 0,57 0,19 ± 0,94 ester 
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terpinen-4-ol 20,68 5,08 ± 4,97 - - terpen 

levomenthol 21,52 0,46 ± 1,03 0,96 ± 2,37 1,10 ± 5,83 terpen 

2-furanmethanol 22,12 1,88 ± 2,40 19,14 ± 5,89 11,22 ± 3,61 alkohol 

citral 22,63 1,59 ± 3,70 -  terpen 

α-terpineol 22,90 - 0,29 ± 0,68 -- terpen 

γ-muurolene 23,45 21,34 ± 4,43 - - terpen 

2-hydroxycyklopent-2-en-1-on 24,76 0,67 ± 1,60 0,78 ± 2,74 2,44 ± 3,96 keton 

2-nonanon 25,34 0,12 ± 0,68 - - keton 

cis-karveol 25,98 0,61 ± 1,71 - - terpen 

m-cymenol 26,14 0,30 ± 8,87 - - terpen 

geranyl aceton 26,37 - 0,21 ± 0,10 0,23 ± 0,28 keton 

kyselina valerová 26,51 - - 0,38 ± 1,47 kyselina 

isoaskaridol 26,75 8,67 ± 3,31 0,55 ± 1,51 - terpen 

fenylethyl alkohol 27,72 - 0,22 ± 0,53 - alkohol 

β-ionon 28,24 0,07 ± 0,26 - 0,24 ± 0,50 terpen 

undekanol 28,60 0,38 ± 0,72 0,09 ± 0,45 0,61 ± 0,72 alkohol 

karotol 29,84 2,64 ± 3,42 1,47 ± 0,83 13,33 ± 0,05 terpen 

kyselina kaprylová 30,81 - 0,23 ± 0,36 1,70 ± 3,25 kyselina 

2-propylcyklohexanon 31,37 0,83 ± 0,15 - - keton 
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kyselina pelargonová 32,84 - 0,25 ± 0,10 0,28 ± 0,59 kyselina 

thymol 33,03 1,01 ± 4,53 0,21 ± 1,56 0,88 ± 0,46 terpen 

karvakrol 33,58 1,63 ± 2,55  8,44 ± 1,10 7,46 ± 5,10 terpen 

kalamen 33,84 0,74 ± 2,39 0,14 ± 0,06 - terpen 

α-hexylcinnamaldehyd 36,23 - 0,20 ± 4,96 0,17 ± 0,35 aldehyd 
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4.3.1.2 Identifikované těkavé látky v aróniových kandytech 

V kandytových cukrovinkách s odpařeným aroniovým extraktem bylo celkem identifikováno 

62 různých těkavých látek. Z toho byly 2 alkany, 3 alkeny, 9 aldehydů, 9 ketonů, 7 kyselin, 6 

esterů, 13 alkoholů a 13 terpenů. Srovnání počtu identifikovaných sloučenin v rámci 

jednotlivých vzorků je uvedeno v grafu na obrázku 39. Ve vzorcích o obsahu extraktu 1 % bylo 

identifikováno 34 těkavých látek, ve vzorcích s 2 % extraktu 42 a ve vzorcích s 3 % extraktu 

38 těkavých látek. Přehled identifikovaných sloučenin v jednotlivých vzorcích je uveden 

v tabulce 17.  

Aromatické látky arónie, jak je uvádějí různé studie, byly uvedeny v kap. 2.6.2.2. Hlavní 

identifikované sloučeniny byly 1-butanol, 1-hexanol, 1-pentanol, methyl-benzoát, 

ethyl-benzoát. Mezi identifikovanými terpenoidy byly 1,8-cineol, menthol, terpinen-4-ol, 

α-felandren, β-felandren, α-terpinen [61]. V další studii byly identifikovány aldehydy (hexanal, 

ethanal, nonanal), alkoholy (2-methylpropan-1-ol, 3-methylbutan-1-ol, butan-1-ol, cis-3-

hexenol, ethanol, heptan-2-ol, methanol, nonan-2-ol, octan-2-ol, pentan1-ol, fenylmethanol), 

esterů (ethylhexanoát), kyseliny (kyselina octová a hexanová) a terpen limonen [62]. 

V kandytových cukrovinkách s 1 % aróniového extraktu byly celkem identifikovány 

1 alken, 8 aldehydů, 5 ketonů, 3 kyseliny, 5 esterů, 6 alkoholů a 6 terpenů. Mezi 

nejzastoupenější identifikované těkavé látky ve vzorku patří karotol (37,47 %), thymol 

(22,48 %). Dále byly například identifikovány důležité sloučeniny obsažené v extraktu arónie 

jako 2-propyl-1-pentanol (2,65 %), nonanal (1,48 %), 1-hydroxy-2-propanon (1,32 %), dekanal 

(1,26 %), kyselina hexanová (0,65 %), geranyl aceton (0,73 %), oktanal (0,70 %), 6-methyl-5-

hepten-2-on, (0,61 %), mentol (0,60 %), hexanal (0,58 %), 2,3-butandiol (0,45 %), cis-kalamen 

(0,41 %), trans-kalamen (0,35 %), benzaldehyd (0,33 %), 3-penten-2-on (0,30 %), 1-oktanol 

(0,29 %), kyselina nonanová (0,26 %) 2-dodecanon (0,23 %), β-bisabolen (0,22 %), kafr 

(0,09 %), 2-dekanal (0,05 %). 

Identifikované těkavé látky v kandytech s 2 % aróniového extraktu byly zastoupeny 

1 alkanem, 1 alkenem, 7 aldehydy, 7 ketony, 8 estery, 11 alkoholy a 7 terpeny. V kandytových 

cukrovinkách s 2 % aróniového extraktu byly celkem identifikovány 1 alken, 8 aldehydů, 5 

ketonů, 3 kyseliny, 5 esterů, 6 alkoholů a 6 terpenů.  Mezi nejvíce zastoupené těkavé látky patří 

karotol (30,67 %), methylhexanoát (16,54 %), methyloktanoát (8,20 %), furfural (8,20 %), 

nonanal (7,82 %), ethyloktanoát (6,37 %), 2-ethyl-1-hexanol (6,31 %), geranyl aceton 

(3,43 %), dekanal (2,95 %), menthol (1,52 %), thymol (1,39 %), 2-furanmethanol (1,21 %). 

Mezi další důležité zastoupené těkavé látky patří například hexanal (0,76 %), oktanal (0,94 %), 

linalool (0,51 %), hexanol (0,46 %), benzaldehyd (0,36 %), α-terpineol (0,30 %).  

Identifikované těkavé látky v kandytech s 3 % aróniového extraktu byly zastoupeny 

2 alkany, 7 aldehydy, 9 ketony, 2 estery, 5 kyselinami, 5 alkoholy a 8 terpeny. Mezi nejvíce 

zastoupené těkavé patří karotol (34,47 %), furfural (17,84 %), 2-furanmethanol (13,03 %), 

nonanal (9,88 %), 2-undekanal (7,20 %), thymol (1,49 %), dekanal (2,16 %), 

α-methylen-γ-valerolakton (1,33 %), oktanal (1,23 %), methyloktanoát (1,10 %). Minoritní, ale 
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také důležité těkavé látky, byly identifikovány například hexanal (0,84 %), karyofylen oxid 

(0,71 %), benzaldehyd (0,58 %), kyselina oktanová (0,44 %), 2,3-butandiol (0,37 %) 

a 2-oktanon (0,24 %). 

V následujícím grafu (viz. obr. 39) je porovnán počet identifikovaných sloučenin ve 

vzorcích s aróniovým extraktem. V rámci každého vzorku jsou sloučeniny dále rozděleny do 

skupin. Z grafu jsou patrné rozdíly v obsahu skupin sloučenin, obsah ketonů a kyselin roste u 

vzorků s rostoucím obsahem extraktu. Rozdílný je obsah alkoholů, kdy nejvíce akoholů (11) 

obsahuje vzorek s 2 % extraktu a nejméně vzorek s 1 % extraktu (4). Dvojnásobné množství 

druhů terpenů bylo stanoveno ve vzorku s 1 % extraktu (12) v porovnání se vzorkem s 2 % 

a 3 % extraktu (6). 

 

 

Obrázek 39 Srovnání počtu identifikovaných těkavých látek a jednotlivých skupin sloučenin v 

kandytech s 1 %, 2 % a 3 % odpařeného extraktu arónie 

Srovnáním obsahu identifikovaných těkavých látek ve vzorcích s aróniovým extraktem je 

viditelné, že s rostoucím obsahem přidaného extraktu roste i jejich obsah (viz obr. 40). Největší 

množství těkavých látek bylo stanoveno ve vzorku s 3 % extraktu, naopak nejmenší množství 

jich bylo ve vzorku s 1 % extraktu. Toto srovnání odpovídá předpokladu, že s rostoucím 

obsahem extraktu bude růst i obsah těkavých látek.  
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Obrázek 40 Srovnání obsahu těkavých látek (dle chemických skupin) v kandytech s obsahem 1 %, 2 % 

a 3 % odpařeného extraktu arónie  
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Tabulka 17 Identifikované těkavé látky v kandytech s odpařeným aróniovým extraktem o obsahu 1 %, 2 % a 3 % 

Rt je uveden jako průměr rt ze dvou měření, obsah těkavých látek  je uveden jako průměr ze dvou měření ± směrodatná odchylka. 

 
rt [min] 

Relativní obsah  [%]  

Sloučenina 1 % extraktu 2 % extraktu 3 % extraktu Skupina 

hexanal 7,22 0,89 ± 3,45 0,76 ± 3,75 0,58 ± 1,78 aldehyd 

3-ethoxy-3-methyl-2-butanon 7,52 
 

0,96 ± 3,30 0,50 ± 3,02 keton 

3-penten-2-on 8,41 
  

0,30 ± 0,88 keton 

methyl ester kyseliny kapronové 9,85 3,09 ± 4,81 16,54 ± 3,36 9,91 ± 3,15 ester 

3-ethyl-3-methylheptan 10,84 
  

0,18 ± 1,85 alkan 

2-hydroxyacetofenon 12,16 
  

0,17 ± 4,62 keton 

oktanal 12,63 1,30 ± 1,56 0,94 ± 1,27 0,70 ± 0,51   aldehyd 

4-hydroxy-2-pentanon 13,12 1,19 ± 3,20 0,13 ± 0,94   1,32 ± 1,60 keton 

6-methyl-5-hepten-2-on 13,95 0,77 ± 2,64 1,48 ± 2,93 0,61 ± 3,17 keton 

hexanol 14,22 
 

0,46 ± 1,71 0,46 ± 1,92 alkohol 

ethyl ester kyseliny kaprylové 15,25 0,74 ± 2,23 6,37 ± 4,50 3,66 ± 3,22 ester 

nonanal 15,41 10,43 ± 4,28 7,82 ± 3,20 1,48 ± 2,55 aldehyd 

ethyl ester kyseliny kaprylové 16,38 
 

0,26 ± 0,72 
 

ester 

α-angelika laktone 16,65 0,21 ± 2,89 0,03 ± 0,22 
 

terpen 

4-hydroxy-2-pentanon 17,25 0,69 ± 3,20 0,80 ± 0,61 0,64 ± 2,45 keton 

kyselina octová 17,32 
  

0,51 ± 3,21 kyselina 
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furfural 17,46 18,81 ± 3,85 8,20 ± 0,97 3,71 ± 1,23 aldehyd 

2-ethyl-1-hexanol 17,77 1,31 ± 3,38 6,31 ± 5,00 2,65 ± 1,72 alkohol 

dekanal 18,10 2,29 ± 4,91 2,95 ± 2,03 1,26 ± 3,33 aldehyd 

kafr 18,68 0,65 ± 2,79 
 

0,09 ± 2,53 terpen 

methyl-2-hydroxy-hexanoát 18,80 
 

0,23 ± 1,50 
 

ester 

benzaldehyd 19,00 0,61 ± 3,61 0,36 ± 1,48 0,33 ± 4,01 aldehyd 

2,3-butandiol 19,14 0,39 ± 2,26  0,31 ± 1,32 0,45 ± 3,79 alkohol 

linalool 19,22 
 

0,51 ± 1,64 
 

terpen 

oktylester kyseliny mravenčí 19,47 0,46 ± 1,72 
  

ester 

1-oktanol 19,48 
 

0,50 ± 2,69 0,29 ± 1,75 alkohol 

4-methyl-cyklohexanol 19,88  0,07 ± 0,57  alkohol 

kyselina šťavelová 20,03 
  

0,11 ± 3,22 kyselina 

3,3-dimethyl-pentan 20,21 
 

0,08 ± 0,58 
 

alkan 

methyl ester kyseliny kaprinové 20,39 
 

0,98 ± 4,20 
 

ester 

undekanal 20,70 
 

0,17 ± 1,42 0,05 ± 0,18 aldehyd 

3,3-diethyl-cyklopropen 20,94 0,31 ± 2,55 
  

alken 

1-methyl-1,4-cyklohexadien 21,35 
  

0,37 ± 2,58 alken 

menthol 21,53 6,56 ± 3,26 1,52 ± 6,03 0,60 ± 2,82 terpen 

2,4-dimethyl-1-hepten 21,66 
 

0,09 ± 8,93 
 

alken 
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2-dekenal 21,71 1,54 ± 3,36 
  

aldehyd 

2-furanmethanol 22,12 13,74 ± 1,41 1,21 ± 2,76 3,71 ± 1,65 alkohol 

trans-kalamenen 22,56 
  

0,35 ± 3,39 terpen 

2-dodecenol 22,67 
 

0,09 ± 0,71 
 

alkohol 

α-terpineol 22,89 
 

0,30 ± 0,57 
 

terpen 

2-tridecen-1-ol 23,17 0,23 ± 2,56 0,10 ± 2,69 
 

alkohol 

β-bisabolen 23,50 1,11 ± 2,41 
 

0,22 ± 0,15  terpen 

2-undecenal 24,19 7,59 ± 1,60 
  

aldehyd 

2-hydroxy-2-cyklopenten-1-on 24,78 
 

0,45 ± 1,22 0,80 ± 3,32 keton 

2-oktanon 25,34 0,26 ± 2,92 0,28 ± 0,67 0,23 ± 3,59 keton 

α-methylen-γ-valerolacton 26,32 1,40 ± 0,46 
 

1,33 ± 2,76 terpen 

geranyl aceton 26,39 
 

3,43 ± 4,21 0,73 ± 4,76 keton 

kyselina kapronová 26,47 1,16 ± 3,70  
 

0,65 ± 3,17 kyselina 

2-methylpropanová kyselina 26,74 
 

0,12 ± 6,52 0,17 ± 1,70 kyselina 

1-dodecanol 28,61 0,26 ± 4,83 0,23 ± 1,34 
 

alkohol 

kyselina heptanová 28,68 
 

0,42 ± 1,12 
 

kyselina 

karyofylen oxid 29,20 0,71 ± 3,13   terpen 

salvial-4(14)-en-1-on 29,73 0,45 ± 1,70 
  

keton 

karotol 29,85 17,19 ± 8,17 30,67 ± 0,71 37,47 ± 2,69 terpen 

kyselina kaprylová 30,79 0,46 ± 0,82 0,29 ± 1,56 
 

kyselina 
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kyselina pelargonová 32,81 0,41 ± 1,68 0,36 ± 2,13 0,26 ± 1,79 kyselina 

thymol 33,07 1,57 ± 1,64 1,39 ± 3,92 22,48 ± 2,87 terpen 

2-methyl-5-(1-methylethyl)-fenol 33,25 
  

0,05 ± 0,93 alkohol 

cis-kalamenen 33,59   0,41 ± 0,65 terpen 

γ-selinen 33,84 1,04 ± 0,17 
  

terpen 

2-ethyl-1-dekanol 33,97 
 

0,31 ± 1,21 
 

alkohol 

1-hexadekanol 36,26  0,32 ± 0,48  alkohol 
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4.3.1.3 Srovnání obsahu těkavých látek v kandytech s extrakty 

V grafu na obrázku 41 je porovnán obsah identifikovaných těkavých látek v jednotlivých 

vzorcích kandytů s odpařeným rýmovníkovým a aróniovým extraktem. Předpokladem je, že 

s vyšším množstvím přidaného extraktu poroste obsah identifikovaných těkavých látek. Tento 

předpoklad splňují vzorky aróniových kandytů. Naopak u rýmovníkových kandytů bylo 

v třetím vzorku identifikováno nejméně těkavých látek ve srovnání s ostatními vzorky. 

Pravděpodobně došlo k jejich ztrátě při samotné výrobě, jak bylo popsáno výše v kap. 4.1.1.4. 

 

Obrázek 41 Srovnání obsahu identifikovaných těkavých látek ve vzorcích kandytů s 1 %, 2 % a 3 % 

odpařeného extraktu rýmovníku a arónie 

4.3.2 Stanovení celkového obsahu polyfenolů 

Celkový obsah polyfenolů byl stanoven spektrofotometricky Folin-Ciocalteauovou metodou 

(viz kap. 2.7.2), u vzorků jak s odpařeným, tak lyofilizovaným extraktem rýmovníku a arónie. 

4.3.2.1 Stanovení polyfenolů ve vzorcích s odpařenými extrakty 

Výsledky stanovených polyfenolů ve vzorcích s odpařenými extrakty jsou uvedeny 

v tabulce 18. Je patrné, že obecně vyšší obsah polyfenolů mají kandyty s obsahem arónie. 

Vysoký obsah polyfenolů v aróniovém extraktu se dal očekávat, jelikož plody arónie jsou velice 

bohaté na obsah polyfenolických látek. Studie Bijak a kol [77] uvádí koncentraci celkových 

polyfenolů v komerčním extraktu arónie 477,72 ± 11,80 mg∙g-1. Ve výzkumu, který se zabýval 

stanovením obsahu polyfenolů arónie za pomocí macerace jako tradiční metody extrakce, bylo 

stanoveno nejvíce 27,82 mg∙g-1 celkového obsahu polyfenolů [78]. Denev a kol. [79] stanovili 

celkový obsah polyfenolů v extraktu na 53,5 ± 4,2 mg∙g-1. Zatímco v extraktu rýmovníku bylo 
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stanoveno pouze 9,6 mg∙g-1 polyfenolů [80], jiná studii ukazuje až 29.3 ± 0.30 mg∙g-1 

v ethanolovém extraktu [81]. Výsledky výše uvedených studií jsou však uvedeny vždy v čistém 

extraktu, v této práci je měřen obsah polyfenolů ve vzorku s různým obsahem extraktu a nelze 

tak tyto výsledky přímo srovnávat.  

Pomocí párového T-testu byly srovnány kandyty vždy o stejném obsahu extraktu, např. 

rýmovníkové vs. aróniové kandyty o obsahu extraktu 1 %. Mezi všemi vzorky existují 

statisticky významné rozdíly v obsahu polyfenolických látek (p < α). Rozdíly mezi 

jednotlivými dvojicemi vzorků v rámci párového T-testu jsou zobrazeny na obrázku 42–44 a 

celkové srovnání obsahu polyfenolů ve vzorcích s odpařenými extrakty je znázorněno v grafu 

na obrázku 45. 

 

 

Obrázek 42 Srovnání obsahu polyfenolů v kandytech s 1 % extraktu pomocí párového T-testu 

(p < α; p = 0,0041; α = 0,05) 
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Obrázek 43 Srovnání obsahu polyfenolů v kandytech s 2 % extraktu pomocí párového T-testu 

(p < α; p = 0,0009; α = 0,05) 

 

 

Obrázek 44 Srovnání obsahu polyfenolů v kandytech s 3 % extraktu pomocí párového T-testu 

(p < α; p = 0,0102; α = 0,05) 
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Tabulka 18 Výsledky stanovení celkového obsahu polyfenolů a vypočítaná koncentrace polyfenolů 

v kandytech s odpařeným extraktem 

Hodnoty koncentrace polyfenolů jsou uvedeny po přepočtu na 1 g vzorku. 

 Extrakt [%] A [-] cp [mg∙g-1] RSD 
R

Ý
M

O
V

N
ÍK

 

O
D

P
A

Ř
E

N
Ý

 E
X

T
R

A
K

T
 

1 

0,062 

4,37 0,68 0,051 

0,059 

2 

0,076 

7,10 0,55 0,085 

0,079 

3 

0,094 

9,58 0,78 0,107 

0,101 

A
R

Ó
N

IE
 

O
D

P
A

Ř
E

N
Ý

 E
X

T
R

A
K

T
 

1 

0,101 

9,70 0,14 0,101 

0,103 

2 

0,133 

12,71 0,78 0,120 

0,127 

3 

0,127 

13,87 1,21 0,147 

0,135 
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Obrázek 45 Srovnání obsahu polyfenolů ve všech vzorcích kandytů s odpařeným extraktem 

rýmovníku a arónie 

4.3.2.2 Stanovení polyfenolů ve vzorcích s lyofilizovaným extraktem 

V Tabulka 19 je uveden zjištěný celkový obsah polyfenolů kandytů s 1 % lyofilizátu 

rýmovníku a arónie. Obsah polyfenolů se mezi vzorky téměř neliší. U vzorků s rýmovníkovým 

extraktem byl naměřen 12,83 ± 0,22 mg·g-1 v přepočtu na 1 g vzorku, u vzorků s aróniovým 

extraktem 13,83 ± 0,24 mg·g-1 v přepočtu na 1 g vzorku. 

V rámci párového T-testu nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v obsahu polyfenolů 

ve vzorcích s 1 % lyofilizátu arónie a rýmovníku (p ≥ α; p = 0,1809). Ve srovnání se 

vzorky s 1 % odpařeného extraktu (rýmovník 4,37 ± 0,68 mg·g-1; arónie 9,70 ± 0,14 mg·g-1) 

ale vzorky s lyofilizáty obsahují znatelně vyšší množství polyfenolů. Metoda lyofilizace je tak 

pravděpodobně daleko šetrnější metodou pro úpravu ethanolového extraktu.  
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Tabulka 19 Výsledky stanovení celkového obsahu polyfenolů a vypočítaná koncentrace polyfenolů 

v kandytech s lyofilizovaným extraktem 

Hodnoty koncentrace polyfenolů jsou uvedeny po přepočtu na 1 g vzorku. 

 Extrakt [%] A [-] cp [mg∙g-1] RSD 
R

Ý
M

O
-

V
N

ÍK
 

1 

0,122 

12,83 0,22 0,134 

0,127 

A
R

Ó
N

IE
 

1 

0,129 

13,83 0,24 0,137 

0,142 

4.3.2.3 Srovnání obsahu polyfenolů ve vzorcích s odpařeným a lyofilizovaným extraktem 

V rámci srovnání celkového obsahu polyfenolů byly srovnány vždy vzorky s lyofilizovaným a 

odpařeným extraktem arónie nebo rýmovníku. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi 

rýmovníkovými (p < α; p = 0,0001) a aróniovými (p < α; p = 0,0102) vzorky, kdy kandyty 

s oběma lyofilizáty obsahují vyšší množství polyfenolů. Srovnání kandytů s 1 % odpařeného 

extraktu a s 1 % lyofilizátu je znázorněno v grafu na obrázku 46.  

Úprava extraktu lyofilizací je pravděpodobně šetrnější metoda k zachování polyfenolických 

látek. Pomocí lyofilizace je také odstraněna všechna voda a výsledný extrakt je plně 

zakoncentrovaný. V odpařeném extraktu mohlo zůstávat malé množství zbytkové vody, díky 

které mohl být vzorek zředěný.  
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Obrázek 46 Srovnání obsahu polyfenolů v kandytech s odpařeným a lyofilizovaným extraktem 

rýmovníku a arónie o obsahu 1 % 

4.3.3 Stanovení antioxidační aktivity 

 S obsahem polyfenolů souvisí také stanovení antioxidační aktivity. Antioxidační aktivita byla 

stanovena metodou TEAC (viz kap. 2.7.1). 

4.3.3.1 Stanovení antioxidační aktivity u vzorků s odpařeným extraktem 

Výsledky naměřené antioxidační aktivity kandytů s odpařenými extrakty jsou znázorněny v 

tabulce 20 a kandytů s lyofilizátem v tabulce 21. Vyšší antioxidační kapacita byla zaznamenána 

u kandytů s aróniovým extraktem. Výsledky u vzorků s rýmovníkem i arónií potvrzují 

přítomnost antioxidačních vlastností aplikovaného extraktu.  

Srovnání antioxidační aktivity u kandytů s odpařenými extrakty je znázorněno grafem na 

obrázku 47. Jsou zde jasně patrné rozdíly mezi antioxidační aktivitou kandytů s rýmovníkem a 

arónií, ale také rostoucí trend antioxidační aktivity s rostoucím množstvím extraktu. V každém 

srovnání aróniových a rýmovníkových vzorků se stejným množstvím extraktu pomocí 

párového T-testu byla hodnota (p < α), která potvrzuje, že antioxidační aktivita v aróniových 

kandytech je vyšší. Vyšší antioxidační aktivita u vzorků s aróniovým extraktem souvisí se 

stanoveným vyšším obsahem polyfenolů u těchto vzorků, jelikož právě polyfenoly vykazují 

antioxidační aktivitu. Byla nalezena lineární závislost mezi obsahem polyfenolů a antioxidační 

aktivitou [63]. Studie Kumaran a kol. [82] se zabývala stanovením antioxidační aktivity 

v různých extraktech rýmovníku. V hexanovém extraktu byla naměřena aktivita > 500 μg·ml-1, 

v ethanolovém 84,0 ± 0,35 μg·ml-1 [82]. Srovnání antioxidačních aktivit v různých extraktech 
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je však velice obtížné, jelikož závisí na mnoha faktorech získávání extraktu, ať už se jedná o 

původ rostliny nebo různé použití a podmínky metody.   

Tabulka 20 Naměřené hodnoty absorbancí, jejich průměrné hodnoty a směrodatné odchylky a 

vypočtená koncentrace antioxidantů ve vzorcích kandytů s odpařeným extraktem. 

 
Extrakt [%] A [-] c [μg·ml-1] RSD 

R
Ý

M
O

V
N

ÍK
 –

 O
D

P
A

Ř
E

N
Ý

 

E
X

T
R

A
K

T
 

1 

0,592 

54,05 5,41 0,601 

0,590 

2 

0,581 

66,19 1,80 0,580 

0,576 

3 

0,545 

75,48 3,67 0,549 

0,553 

A
R

Ó
N

IE
 –

 O
D

P
A

Ř
E

N
Ý

 

E
X

T
R

A
K

T
 

1 

0,631 

82,62 4,19 0,629 

0,643 

2 

0,620 

93,57 1,89 0,615 

0,617 

3 

0,610 

115,00 2,86 0,600 

0,603 
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Obrázek 47 Srovnání obsahu antioxidantů v kandytech s odpařeným extraktem rýmovníku a arónie 

4.3.3.2 Stanovení antioxidační aktivity ve vzorcích s lyofilizovaným extraktem 

Stanovená antioxidační aktivita ve vzorcích s lyofilizovaným extraktem rýmovníku a arónie 

je uvedena v tabulce 21. Mezi vzorky existuje významný rozdíl (p < α; p = 0,004), aróniové 

kandyty mají vyšší antioxidační aktivitu (viz obr. 48), stejně jako tomu bylo u vzorku 

s odpařeným extraktem.  

Tabulka 21 Naměřené hodnoty absorbancí, jejich průměrné hodnoty a směrodatné odchylky a 

vypočtená koncentrace antioxidantů ve vzorcích kandytů s lyofilizovaným extraktem rýmovníku a 

arónie o obsahu 1 % 
 

Extrakt [%] A [-] c [μg·ml-1] RSD 
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0,588 

68,10 3,60 0,586 
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Obrázek 48 Srovnání antioxidační aktivity v kandytech s 1 % lyofilizovaného extraktu rýmovníku a 

arónie (p < α; p = 0,0040; α = 0,05) 

4.3.3.3 Srovnání antioxidační aktivity ve vzorcích s odpařeným a lyofilizovaným extraktem 

V grafu na obrázku 49 jsou srovnány antioxidační aktivity kandytů vždy s odpařeným a 

lyofilizovaným extraktem rýmovníku nebo arónie. 

Mezi aróniovými vzorky s lyofilizátem a odpařeným extraktem neexistuje významný rozdíl 

v obsahu antioxidantů (p ≥ α; p = 0,1211). Tedy pravděpodobnost, že nulová hypotéza bude 

špatně zamítnuta, je vysoká. Mezi vzorky s rýmovníkovým lyofilizátem a odpařeným 

extraktem existují statisticky významné rozdíly v obsahu antioxidantů (p < α; p = 0,0257), kdy 

vyšší hodnoty antioxidační aktivity vykazují vzorky s lyofilizovaným extraktem. 

Z hlediska antioxidační aktivity je úprava extraktu lyofilizací vhodnější. Nedochází ke 

ztrátám antioxidační aktivity ani polyfenolů, naopak v rýmovníkových vzorcích byla naměřena 

statisticky významně vyšší aktivita než u vzorku s 1 % odpařeného extraktu. Dále dochází 

k většímu zakoncentrování extraktu, který není tak zředěný, což může mít za následek 

stanovení nižší antioxidační aktivity. 
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Obrázek 49 Srovnání obsahu antioxidantů v kandytech s odpařeným a lyofilizovaným extraktem 

rýmovníku a arónie o obsahu 1 % 

4.3.4 Srovnání odpařeného a lyofilizovaného extraktu 

Odpařené a lyofilizované extrakty rýmovníku a arónie byly srovnány z hlediska obsahu 

polyfenolů, antioxidační aktivity a obsahu vody, aby byla vybrána vhodnější varianta pro 

zapracování do kandytových cukrovinek. 

Jak z hlediska obsahu polyfenolů, tak antioxidační aktivity má vyšší hodnoty lyofilizovaný 

extrakt rýmovníku i arónie, takže úprava extraktu lyofilizací je lepší variantou než odpařování. 

Při odpařování došlo pravděpodobně ke ztrátám množství polyfenolických látek, jelikož 

odpařování vody při nízké teplotě, aby byly zachovány těkavé látky, bylo dlouhé a obtížné. Při 

lyofilizaci není extrakt vystaven vysokým teplotám. Zároveň dochází k většímu 

zakoncentrování extraktu díky odstranění veškeré vody a lze tak očekávat i vyšší koncentraci 

bioaktivních látek. Další velikou výhodou je, že s extraktem v práškové podobě se také snadněji 

pracuje při aplikaci do kandytové hmoty. 

V kandytech s lyofilizátem byl stanoven vyšší obsah vody než u kandytů s odpařeným 

extraktem, to bylo dáno pravděpodobně tím, že lyofilizát znatelně pohlcoval vzdušnou vlhkost. 

I tak byl stanovený obsah vody ve vzorcích s lyofilizátem v rozmezí 2–5 % pro výrobu 

kandytových cukrovinek [25].  
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Vzhledem k výše zmíněnému srovnání bych jako lepší pro zpracování variantu doporučila 

lyofilizovaný extrakt. Tato metoda má však jednu podstatnou nevýhodu, a tou je vyšší cena 

lyofilizace. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo optimalizovat výrobu kandytových cukrovinek a aplikovat 

do hotových výrobků získané rostlinné extrakty z rýmovníku a arónie. Při výrobě cukrovinek 

byla důležitým měřítkem teplota sváření, která udává obsah vody v produktu a tím výslednou 

konzistenci, vzhled a stabilitu produktu. Rostlinné extrakty z rýmovníku a arónie jsou zdrojem 

nutričně i senzoricky významných látek. Vyrobené vzorky proto byly charakterizovány 

z hlediska obsahu těkavých látek, které jsou důležité pro senzorickou kvalitu, a celkového 

obsahu polyfenolů a jejich antioxidační aktivity, jako hlavních bioaktivních látek.  

Teplota sváření, která ovlivňuje konečný obsah vody v cukrovince, je dána křivkou změny 

bodu varu ve stavovém diagramu sacharózy. Ukazuje, že s rostoucí teplotou sváření klesá obsah 

vody v kandytech. Dle toho byly zvoleny různé teploty sváření – 135 °C, 145 °C, 155 °C 

a 165 °C, které by měly odpovídat požadovanému obsahu vody v cukrovince. Žádoucí obsah 

vody, aby cukrovinka měla sklovitou a čirou texturu, je 2–5 %. Vyrobené vzorky byly 

otestovány senzorickou analýzou a stanovením obsahu vody pomocí Karl-Fischerovy titrace. 

Na základě senzorického hodnocení hodnotitelé vybrali jako nejpřijatelnější vzorky s teplotou 

sváření 155 °C. Ve vzorcích byl následně změřen obsah vody pomocí Karl-Fischerovy titrace. 

V hodnotiteli vybraném vzorku bylo stanoveno 2,53 % vody. Tato hodnota spadá 

do požadované hodnoty 2–5 % a potvrdil se tak předpoklad daný stavovým diagramem 

sacharózy. Suroviny na výrobu kandytů samy o sobě nemají příliš výraznou chuť (kromě 

sladké), a proto bylo žádoucí přidat ochucovadlo. Vybrána byla kyselina citrónová pro vyvážení 

sladké chuti, jejíž obsah byl optimalizován opět senzorickou analýzou. Byly vyrobeny vzorky 

s obsahem 0,0 %, 0,4 % a 0,8 % kyseliny citrónové a hodnotitelé vybrali jako nejpřijatelnější 

kandyty s obsahem 0,4 %. Optimální postup pro výrobu kandytů byl tedy stanoven na sváření 

kandytového roztoku na teplotu 155 °C s přídavkem kyseliny citrónové 0,4 %.  

Dalším cílem této práce byla aplikace rostlinných extraktů z rýmovníku a arónie, které byly 

vyrobeny v rámci paralelně probíhajících diplomových prací.  Extrakty byly vyrobeny 

za optimalizovaných podmínek s důrazem na zachování senzoricky i nutričně významných 

složek. Před samotnou aplikací extraktů do kandytů byla nutná jejich úprava odpařením pro 

odstranění rozpouštědla, jelikož samotný extrakt byl velmi zředěný a nepoužitelný pro 

potravinářské aplikace. Množství přidaného odpařeného extraktu bylo optimalizováno v rámci 

senzorické analýzy, kdy byly vyrobeny vzorky s přídavkem 1 %, 2 % a 3 % extraktu rýmovníku 

a arónie. Hodnotitelé vybrali za senzoricky nejpřijatelnější kandyty s 2 % rýmovníkového 

extraktu a 3 % aróniového extraktu. Rýmovníkový extrakt dodával kandytům jemnou bylinnou 

až medovou chuť, zatímco aróniový extrakt dodával kandytům ovocnou a šťavnatou chuť. 

Jelikož odpařený extrakt mohl obsahovat stále malé množství vody, které by mohlo zhoršovat 

tvrdost a stabilitu vzorků po dobu uchovávání, byl u vzorků změřen obsah vody pomocí 

Karl-Fischerovi titrace. V hodnotiteli nejpřijatelnějších vzorcích s 2 % rýmovníkového 

extraktu bylo stanoveno 3,62 ± 0,45 % vody, které odpovídá požadovaným 2–5 % obsahu vody 

v cukrovince. V kandytech s 3 % aróniového extraktu však bylo stanoveno už 5,67± 0,45 % 

vody, které je na hranici maximálního požadovaného množství. U takového vzorku by mohlo 

docházet při skladování k lepivosti a zpětné krystalizaci sacharózy a tím k celkovému zhoršení 
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senzorické kvality. V aróniových kandytech s 2 % extraktu bylo stanoveno 4,34± 0,44 % vody, 

což by mělo být dostatečné pro udržení stability produktu. Odstranění veškeré vody z extraktu 

je, vzhledem k použité nízké teplotě pro zachování aromatických látek, obtížné, z tohoto 

důvodu nemusí být odpařování rozpouštědla vhodnou metodou úpravy extraktu. Pokud chceme 

přidat dostatečné množství extraktu pro výraznou chuť, dojde k navýšení konečného obsahu 

vody v cukrovince. Jako další možnost pro úpravu extraktu byla proto použita lyofilizace, 

pomocí které byla odstraněna veškerá voda a byl získán extrakt v práškové podobě. Z hlediska 

praktickéaplikace při výrobě byla prášková podoba vhodnější pro aplikaci extraktu 

do kandytové hmoty, jelikož se snadněji zamíchala a rozpustila. Byly vyrobeny vzorky s 1 % 

lyofilizovaného extraktu. Z časových důvodů nebyla provedena optimalizace přídavku extraktu 

na základě senzorické analýzy jako s odpařeným extraktem. Ve vzorcích s lyofilizátem byl 

stanoven obsah vody u rýmovníkových kandytů na 4,76 ± 0,37 % a u aróniových kandytů 

na 4,87 ± 0,44 %. Obě hodnoty odpovídají požadovanému rozmezí 2–5 %, ale stanovený obsah 

vody byl překvapivě vyšší než u kandytů s 1 % odpařeného extraktu (2,59 ± 0,45 % 

u rýmovníku a 3,84 ± 0,00 % u arónie). Vyšší hodnoty jsou pravděpodobně způsobeny absorpcí 

vlhkosti lyofilizátem, jelikož získaný prášek na vzduchu rychle tvrdnul a bylo zapotřebí 

pracovat velice rychle.  

Vyrobené vzorky byly charakterizovány z hlediska obsahu těkavých látek, celkového 

obsahu polyfenolů a antioxidační aktivity. Ve vzorku s 2 % rýmovníkového extraktu bylo 

identifikováno 42 těkavých látek, z toho nejvíce zastoupené byly methylhexanoát (32,08 %), 

2-furanmethanol (19,09 %), furfural (11,60 %), a z nejznámějších terpenových látek pak 

karvakrol (8,44 %), karotol (1,47 %), levomenthol (0,99 %), kafr (0,94 %), limonen (0,72 %), 

isoaskaridol (0,55 %), linalool (0,44 %), α-terpineol (0,29 %), geranyl aceton (0,21 %), thymol 

(0,20 %), α-hexylcinnamaldehyd (0,20 %) a kalamen (0,14 %). Ve vzorku s 3 % aróniového 

extraktu bylo identifikováno 42 těkavých látek, nejvíce zastoupené byly karotol (30,67 %) 

a methylhexanoát (16,54 %) a z terpenů geranyl aceton (3,43 %), menthol (1,52 %), thymol 

(1,39 %), linalool (0,51 %) a α-terpineol (0,30 %). V kandytech s 2 % rýmovníkového extraktu 

byl stanoven obsah polyfenolů na 7,10 ± 0,55 mg∙g-1 přepočtené na 1 g vzorku a antioxidační 

aktivita na 66,19 ± 1,80 μg·ml-1. V kandytech s 3 % aróniového extraktu byl obsah polyfenolů 

13,87 ± 1,12 mg∙g-1 přepočtené na 1 g vzorku a antioxidační aktivita 115,00 ± 2,86 μg·ml-1. 

Vzorky vyrobené s 1 % lyofilizovaného extraktu byly porovnány se vzorky s 1 % 

odpařeného extraktu na základě stanovení celkového obsahu polyfenolů a antioxidační aktivity. 

U obou vzorků s lyofilizovaným extraktem byl naměřen vyšší obsah polyfenolů i antioxidační 

aktivita. Z nutričního hlediska je úprava extraktu lyofilizací šetrnější metodou pro zachování 

bioaktivních látek pro další potravinářské použití. Vzhledem k ekonomickým nákladům 

i časové náročnosti se ale jedná o metodu nákladnější.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DE (Dextrose Equivalent) – dextrózový ekvivalent 

ABTS – 2,2‘-azinobis(3-etylbenzothiazolin-6-sulfonová kyselina 

TROLOX – 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina 

KFT (Karl-Fischer Titration) – Karl-Fischerova titrace 

FC (Folin-Ciocalteu) 

TP (Total Polyhenols) – celkový obsah polyfenolů 

TAC (Total Antioxidant Activity) – celková antioxidační aktivita 

TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) – ekvivalent antioxidační kapacity troloxu 

GAE (Gallic Acid Equivalent) – ekvivalent kyseliny gallové 

AAL (aroma  active compound) – aromaticky aktivní látky 

TLC (Thin Layer Chromatography) – chromatografie na tenké vrstvě 

ECD (Electrone Capture Detector) – detektor elektronového záchytu 

FID (Flame Ionization Detector) – plamenové ionizační detektor 

HS-SPME-GC-MS (Head Space Solid Phase Micro Extraction) – plynová chromatografie s 

hmotnostní detekcí 

GC (Gass Chromatography) – plynová chromatografie 

MS (Mass Detector) – hmotnostní detektor 

HS-SPME (Head Space Solid Phase Micro Extraction) – mikroextrakce tuhou fází nad 

povrchem materiálu 

ANOVA (Analysis of Variance) – analýza rozptylu 
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9 PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 – Protokol pro senzorickou analýzu – optimalizace 

teploty varu  

DOTAZNÍK PRO SENZORICKÉ HODNOCENÍ 

NEČOKOLÁDOVÝCH CUKROVINEK 

Vážení hodnotitelé,  

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky kandytových cukrovinek. 

Hodnotitel:   Zdravotní stav: 

Datum:   kuřák/nekuřák 

Čas:   žena/muž 

 

Jaké je Vaše stanovisko před ochutnáváním? 

• kandyty mám velmi rád/a 

• kandyty nemám příliš rád/a 

• kandyty nemám vůbec rád/a, nekonzumuji je. 

 

Zhodnoťte předložené vzorky v následujících znacích podle uvedených 

instrukcí, použijte uvedené stupnice, svá hodnocení zapište do uvedené 

tabulky. 

1. Barva  

Intenzita barvy – pomocí uvedené grafické stupnice určete intenzitu barvy 

vzorku  

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  
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Příjemnost barvy – pomocí uvedené grafické stupnice určete příjemnost barvy 

vzorku (odstín, barevné skvrny, jiné výrazné vady – bublinky apod.) 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

 

 

 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

2. Chuť (flavour = komplexní pocit v ústech při konzumaci)  

 

Příjemnost chuti – pomocí uvedené grafické stupnice určete příjemnost chuti 

vzorku 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 
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Kód vzorku:  
 

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

3. Profilový test vybraných chutí 

Posuďte, do jaké míry uvedené dílčí chutě vytvářejí celkový dojem chuti. 

Použijte uvedené grafické stupnice. 

Kód vzorku:  
Karamelová 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

 

 

 

 

Hořká 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

 

Jiná (pachuť) 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kód vzorku:  
Karamelová 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Hořká 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Jiná (pachuť) 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kód vzorku:  
Karamelová 

    

    

 Neznatelná 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Hořká 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

 

 

Jiná (pachuť) 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kód vzorku:  
Karamelová 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Hořká 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Jiná (pachuť) 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 
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4. Hodnocení celkové přijatelnosti vzorku  

Na grafické stupnici určete celkovou přijatelnost vzorku, berte v úvahu 

všechny výše zmíněné vlastnosti. 

Kód vzorku:  
 

     

     

 

 Nepřijatelný 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

Kód vzorku:  
 

     

     

 
 Nepřijatelný 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 
 

Kód vzorku:  
 

     

     

 
 Nepřijatelný 

 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 
 

 

 

 

 

 

Kód vzorku:  
 

      

      

  
 Nepřijatelný 

 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 
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PŘÍLOHA 2 – Protokol pro senzorickou analýzu – optimalizace 

přídavku kyseliny  

DOTAZNÍK PRO SENZORICKÉ HODNOCENÍ 

NEČOKOLÁDOVÝCH CUKROVINEK  

Vážení hodnotitelé,  

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky kandytových cukrovinek. 

Hodnotitel:   Zdravotní stav: 

Datum:   kuřák/nekuřák 

Čas:   žena/muž 

 

Jaké je Vaše stanovisko před ochutnáváním? 

• kandyty mám velmi rád/a 

• kandyty nemám příliš rád/a 

• kandyty nemám vůbec rád/a, nekonzumuji je. 

 

Zhodnoťte předložené vzorky v následujících znacích podle uvedených 

instrukcí, použijte uvedené stupnice, svá hodnocení zapište do uvedené 

tabulky. 

1. Chuť (flavour = komplexní pocit v ústech při konzumaci)  

Intenzita chuti – pomocí uvedené grafické stupnice určete intenzitu chuti 

vzorku  

 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná (výrazná)  

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná (výrazná)  

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná (výrazná)  
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Příjemnost chuti – pomocí uvedené grafické stupnice určete příjemnost chuti 

vzorku  

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Nepřijatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

 

 

 

 

2. Profilový test vybraných chutí 

 

Posuďte, do jaké míry uvedené dílčí chutě vytvářejí celkový dojem chuti. 

Použijte uvedené grafické stupnice. 

Kód vzorku:  
Sladká 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kyselá 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Jiná (pachuť) 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 
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Kód vzorku:  
Sladká 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kyselá 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Jiná (pachuť) 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kód vzorku:  
 

Sladká 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

 

Kyselá 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Jiná (pachuť) 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

3. Hodnocení celkové přijatelnosti vzorku  

 

Na grafické stupnici určete celkovou chutnost vzorku, berte v úvahu všechny 

výše zmíněné vlastnosti. 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Nepřijatelný 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 
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Kód vzorku:  
 

    

    

 Nepřijatelný 
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající 

 

 

Kód vzorku:  
 

 

  

    

    

 Nepřijatelný  
 

 

 

 

Vynikající 
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PŘÍLOHA 3 – Protokol pro senzorickou analýzu – Optimalizace 

přídavku extraktu 

DOTAZNÍK PRO SENZORICKÉ HODNOCENÍ 

NEČOKOLÁDOVÝCH CUKROVINEK 

Vážení hodnotitelé,  

zhodnoťte, prosím, předložené vzorky kandytových cukrovinek. 

Hodnotitel:   Zdravotní stav: 

Datum:   kuřák/nekuřák 

Čas:   žena/muž 

Jaké je Vaše stanovisko před ochutnáváním? 

• kandyty mám velmi rád/a 

• kandyty nemám příliš rád/a 

• kandyty nemám vůbec rád/a, nekonzumuji je. 

 

Zhodnoťte předložené vzorky v následujících znacích podle uvedených 

instrukcí, použijte uvedené stupnice, svá hodnocení zapište do uvedené 

tabulky. 

1. Chuť (flavour = komplexní pocit v ústech při konzumaci)  

Intenzita chuti – pomocí uvedené grafické stupnice určete intenzitu chuti 

vzorku  

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 
 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná 

 

 

Příjemnost chuti – pomocí uvedené grafické stupnice určete příjemnost chuti 

vzorku  

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  
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Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  

 

 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  

 

 

2. Barva  

Intenzita barvy – pomocí uvedené grafické stupnice určete intenzitu barvy 

vzorku  

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

Kód vzorku:  
 

    

    

 Velmi slabá  
 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

 

Příjemnost barvy – pomocí uvedené grafické stupnice určete příjemnost barvy 

vzorku (odstín, barevné skvrny, jiné výrazné vady – bublinky apod.) 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  
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Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  

 

 

Kód vzorku:  

    

    

 Nepřijatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  

 

 

3. Profilový test vybraných chutí 

Posuďte, do jaké míry uvedené dílčí chutě vytvářejí celkový dojem chuti. 

Použijte uvedené grafické stupnice. 

 

Kód vzorku:  
Sladká 

    

    

 Neznatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

 

 

 

 

 

Kyselá 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

Trpká 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

 Velmi silná  

 

 

Jiná * 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

 Velmi silná  

 

 

* Uveďte, jakou další chuť v cukrovince cítíte a v jaké míře.  

 

Kód vzorku:  
Sladká 

    

    

 Neznatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  
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Kyselá 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

Trpká 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

 Velmi silná  

 

 

Jiná * 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

 Velmi silná  

 

 

* Uveďte, jakou další chuť v cukrovince cítíte a v jaké míře.  

 

 

 

 

 

Kód vzorku:  
Sladká 

    

    

 Neznatelná  
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

Kyselá 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

Velmi silná  

 

 

Trpká 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

 Velmi silná  
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Jiná * 

 

    

    

 Neznatelná 
 

 

 

 

 

 

 

 Velmi silná  

 

 

* Uveďte, jakou další chuť v cukrovince cítíte a v jaké míře.  

 

4. Hodnocení celkové přijatelnosti vzorku  

Na grafické stupnici určete celkovou přijatelnost vzorku, berte v úvahu 

všechny výše zmíněné vlastnosti. 

Kód vzorku:  
 

     

     

 

 Nepřijatelný  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  

 

 

Kód vzorku:  
 

     

     

 

 Nepřijatelný  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  

 

 

 

 

 

Kód vzorku:  
 

     

     

 

 Nepřijatelný  
 

 

 

 

 

 

 

Vynikající  
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PŘÍLOHA 4 - Ukázka chromatogramů těkavých látek pro kandyty s obsahem (shora) 1 %, 2 

% a 3 % rýmovníkového extraktu (identifikace sloučenin viz Tabulka 16). 
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PŘÍLOHA 5 - Ukázka chromatogramů těkavých látek pro kandyty s obsahem (shora) 1 %, 2 

% a 3 % aróniového extraktu (identifikace sloučenin viz Tabulka 17). 

 

 

 

 

 


