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3 SACHARIDY 

 

Sacharidy sú nazvané podľa latinského slova saccharum (cukor). Sú to 

teda cukry. Niekedy sa namiesto názvu sacharidy používa názov glycidy a to 

hlavne v zlúčeninách. Dnes už však tento názov nie je až tak často frekventovaný.  

Patria medzi základné živiny človeka. Po vode tvoria najdôležitejšiu 

zložku výživy a sú najrozšírenejšou zložkou potravy. Mali by tvoriť 50 – 75 % 

z celkového energetického príjmu. Predstavujú okamžitý, ako aj zásobný zdroj 

energie. Jeden gram sacharidov produkuje 4 kcal energie, to znamená približne 

17 kJ. Nevyhnutný je príjem sacharidov minimálne 50-100 g denne, aby nedo-

chádzalo k odbúravaniu bielkovín  z tkanív vlastného tela pri septických stavoch 

a k vystupňovaniu ketoacidózy (Kohout a kol. 2010). 

Najvyššiu zložku sacharidov by mali tvoriť komplexné polysacharidy 

(škrob) z obilnín, strukovín, ryže a zemiakov, pričom je dôležité, aby sa prijímali 

sacharidy s obsahom vlákniny. Jednoduché sacharidy (predovšetkým glukóza 

a fruktóza sa rýchlejšie trávia vstrebávajú do krvi než zložité sacharidy (škroby) 

a majú vyšší glykemický účinok. Pri dlhodobom nadmernom prijme sacharidov, 

predovšetkým jednoduchých cukrov sa nadbytočný cukor v tele najmä vplyvom 

tvorby hormónu inzulínu mení na zásobný tuk. Ich konzumácia by sa mala ob-

medziť na 10 % z celodenného energetického príjmu (Minárik 2015). 

 

3.1 Rozdelenie sacharidov 

Sacharidy sú organické zlúčeniny, ktoré sa skladajú z uhlíka, vodíka 

a kyslíka. Podľa chemického zloženia sacharidy sú polyhydroxyaldehydy a poly-

hydroxyketóny, ktoré majú aspoň 3 alifaticky viazané uhlíkové atómy. Väčšinou 

majú 3-8 uhlíkový skelet (triózy až októzy) resp. ich deriváty (Velíšek 2009). 

Sacharidy sa rozdeľujú podľa glykozidovej väzby, ktorá vzniká spojením 

semiacetalovej -OH skupiny jednej molekuly monosacharidu s niektorou semia-

cetalovou OH skupín druhej molekuly sacharidu) na: 

 

 redukujúce - majú aspoň jednu semiacetalovú skupinu 

voľnú (maltóza, laktóza), 

 neredukujúce - väzba sa vytvorí medzi semiacetalovými 

OH skupinami (sacharóza). 
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Sacharidy sa podľa molekulárnej hmotnosti, respektíve podľa počtu monosacha-

ridových jednotiek delia na: 

 monosacharidy  

(sú to najjednoduchšie sacharidy, nedajú sa rozložiť hydrolýzou na 

jednoduchšie) 

 oligosacharidy  

(molekula obsahuje 2 – 10 monosacharidových jednotiek) 

- disacharidy ( 2 jednotky ) 

- trisacharidy ( 3 jednotky ) 

- tetrasacharidy ( 4 jednotky ) 

- pentasacharidy ( 5 jednotiek) 

- hexasacharidy ( 6 jednotiek) 

- heptasacharidy ( 7 jednotiek) 

- oktasacharidy ( 8 jednotiek) 

- nonasacharidy ( 9 jednotiek) 

- dekasacharidy (10 jednotiek) 

 

 polysacharidy/glykany 

(každá molekula obsahuje viac ako 10 monosacharidových jednotiek,  

väčšinou sú ich stovky až tisíce) 

 

Sacharidy sa delia podľa karbonylovej skupiny  na: 

 aldózy (obsahujú aldehydickú skupinu) napr. glyceraldehyd, 

 ketózy (obsahujú ketónovú skupinu), napr. dihydroxyacetón. 

 

Glyceraldehyd 

Glyceraldehyd predstavuje monosacharid s aldehydovou skupinou. Ob-

sahuje v molekule 3 atómy uhlíka. Možno ho získať čiastočnou oxidáciou glyce-

rolu. Obsahuje 1 asymetrický chirálny uhlík a je opticky aktívny, vie otáčať rovi-

nu polarizovaného svetla, preto sa vyskytuje podľa priestorového rozloženia 

v dvoch formách ako D,  L, ktoré možno nazvať konfiguračné izoméry, alebo 

stereoizoméry. 

 

Dihydroxyacetón  

Dihydroxyacetón je  monosacharid s ketónovou skupinou. Obsahuje v 

molekule 3 atómy uhlíka. Keďže neobsahuje žiaden asymetrický uhlík, vyskytuje 

sa len v jednej forme. 
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Sacharidy podľa  počtu  atómov uhlíka v molekule:  

 triózy, tetrózy, pentózy, hexózy, heptózy, októzy, nonózy  

(Takácsová a Príbela 1996). 

 

Rozdelenie sacharidy podľa využiteľnosti pre ľudský organizmus  

 Využiteľné 

- väčšina monosacharidov (glukóza, fruktóza), 

- niektoré oligosacharidy, hlavne disacharidy (sacharóza, maltóza, 

laktóza), 

- niektoré polysacharidy (škrob, dextríny, glykogén), 

- niektoré deriváty sacharidov (aminocukry, alkoholické cukry). 

 

 Zle využiteľné 

- niektoré monosacharidy (xylóza, arabinóza), 

- niektoré oligosacharidy (rafinóza, stachyóza), 

- polysacharid (inulín). 

 

 Nevyužiteľné 

- niektoré monosacharidy (manóza, sorbóza), 

- polysacharidy (celulóza, hemicelulózy, rezistentný škrob, pektíny, 

chitín). 

 

3.2 Formy výskytu sacharidov v potravinách 

V potravinách sa nachádzajú sacharidy vo forme ako voľné sacharidy 

a ako viazané sacharidy, čiže obsahujú viazanú ešte aj inú necukornú zložku, 

napríklad glykoproteíny, glykolipidy, glykozidy, ribonukleotidy a podobne. 

 

3.2.1 Monosacharidy 

Najjednoduchšia forma sacharidov sú monosacharidy. Sú to bezfarebné 

kryštalické látky, dobre rozpustné vo vode, čiastočne aj v zriedenom etanole, 

nerozpúšťajú sa v organických rozpúšťadlách. Majú menej alebo viac výraznú 

sladkú chuť. Zahrievaním sa premieňajú – karamelizujú. Redukciou monosacha-

ridov vznikajú alkoholy – alditoly. 
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Monosacharidy majú schopnosť otáčať rovinu polarizovaného svetla. 

Pravotočivé sacharidy, otáčajú rovinu svetla doprava a označujú sa znakom (+). 

Ľavotočivé sacharidy, otáčajú rovinu svetla doľava a označujú sa znakom (-). 

Medzi významné monosacharidy patria pentózy ako sú ribóza 

a deoxyribóza, ktoré patria k základným stavebným jednotkám nukleotidov 

a nukleových kyselín. Ribóza je súčasťou ribonukleových kyselín (RNA) 

a deoxyribóza je súčasťou deoxyribonukleových kyselín (DNA). 

Z potravinárskeho hľadiska sú významné len niektoré pentózy a hexózy. 

Z výživového hľadiska majú najväčší význam glukóza, fruktóza a galaktóza.  

 

Galaktóza 

Základnou stavebnou jednotkou disacharidu laktózajegalaktó-

za.Jesúčasťou glykolipidov a glykoproteinov. Vyskytuje sa v mlieku, tiež ako sú-

časť polysacharidov v rastlinných gumách a slizoch. Tiež je súčasťou agaru.  

 

3.2.2 Disacharidy 

Disacharidy sú cukry, ktorých molekuly obsahujú 2 rovnaké alebo rôzne 

monosacharidové jednotky spojené glykozidovou väzbou ...C-O-C...  

Predstavujú kryštalické látky, dobre rozpustné vo vode, ktoré sú súčas-

ťou rôznych potravín. V živočíšnom  organizme sa rozkladajú na monosacharidy, 

ktoré sa dobre vstrebávajú. 

 

Laktóza  

Laktóza alebo mliečny cukor je redukujúci disacharid zložený glukózy 

a galaktózy. Asymetrický charakter prvého uhlíka na glukózovom zvyšku vytvára 

dve modifikácie laktózy, α- a β- formu, ktorá obsahuje poloacetálovu skupinu OH. 

Znamená najvýznamnejší sacharid mlieka. Je ľahko stráviteľný a je výborným 

zdrojom energie, ktorá je potrebná pre rast a normálne fungovanie organizmu. 

Predstavuje špecifický cukor živočíšneho pôvodu, ktorý sa syntetizuje v 

bunkách mliečnych žliaz cicavcov a je nevyhnutný vo výžive mladých jedincov. 

Vyznačuje sa o 4/5 nižšou sladivosťou, ako u sacharózy,  pričom má vysokú vý-

živnú hodnotu. 

Laktóza sa vyskytuje  v mlieku a to vo forme pravého roztoku. Jej obsah 

je v normálnom čerstvom mlieku od zdravej dojnice 47 g v 1 litri. Množstvo lak-

tózy je za normálnych podmienok pomerne konštantné, závisí však do značnej 

miery od zdravotného stavu mliečnej žľazy. 
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V závislosti od živočíšneho druhu je rôzna koncentrácia laktózy 

v mlieku. Kravské, kozie, ovčie mlieko obsahuje v 100 g priemerne 4,0 g až 5,0 g 

laktózy, materské mlieko 5,2 až 7,5 g laktózy (Makovický a kol. 2015). 

Aby mohla byť laktóza absorbovaná, musí byť hydrolyzovaná enzýmom  

β – galaktozidázou, označovanou často ako laktáza, na glukózu a galaktózu, ktoré 

môžu byť vstrebané a ďalej metabolizované. 

U väčšiny cicavcov i značnej časti ľudskej populácie aktivita laktázy kle-

sá po odstave. Deficiencia laktázy (hypolaktázia) vedie k porušeniu vstrebávania 

laktózy (malabsorpcia), poprípade k prejavom intolerancie laktózy (Čurda 

2006). 

Deficit laktázy je jednou z najčastejších príčin intolerancie mlieka a jej 

výskyt vo svete sa pohybuje od 5 % v krajinách severnej Európy až do 90 % 

v niektorých krajinách Afriky a Ázie. Ľudia s nízkou aktivitou laktázy nedosta-

točne trávia laktózu, v dôsledku toho mliečny cukor pôsobením fyziologickej 

mikroflóry v hrubom čreve kvasí, produkuje sa plyny a niektoré chemické látky, 

ktoré sú zodpovedné za klinické problémy. Tie nastanú pri konzumácii mlieka, 

najčastejšie surového s väčším odstupom, spravidla niekoľko hodín. Takéto sta-

vy sprevádzajú bolesti brucha a hnačka. Kyslé mliečne produkty ako jogurty 

a mliečne zákvasy majú laktózu z väčšej časti rozloženú a jej konzumácia v tomto 

stave nemusí spôsobovať problémy (Matisová 2016). 

 

3.2.3 Oligosacharidy 

Oligosacharidy možno ďalej deliť podľa druhu viazaných monosachari-

dov na: 

 homooligosacharidy – sú zložene z rovnakých monosa-

charidov (maltóza), 

 heterooligosacharidy – sú zložene z rôznych monosa-

charidov (sacharóza). 

 

Z výživového hľadiska majú z oligosacharidov najväčší význam disachari-

dy sacharóza, maltóza, laktóza. 

 

3.3 Polysacharidy živočíšneho pôvodu 

Väčšina sacharidov nájdených v prírode sa vyskytuje vo forme polysa-

charidov. Polysacharidy sa skladajú z viac ako 10 monosacharidových jednotiek, 
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ktoré sú podobne ako disacharidy viazané glykozidovými väzbami. Kyslou en-

zymatickou hydrolýzou sa štiepia až na monosacharidy. Polysacharidy sú na 

rozdiel od jednoduchých monosacharidov a disacharidov vo vode veľmi málo 

rozpustné a nemajú sladkú chuť. 

 

3.3.1 Výskyt sacharidov v surovinách živočíšneho pôvodu 

 

V surovinách živočíšneho pôvodu napr. mäso, mlieko, med sú zastúpené 

rôzne sacharidy – glykogén, laktóza, galaktóza, fruktóza, glukóza, sacharóza 

a pod. 

 

 Mäso –  glykogén,  

 Mlieko – laktóza, galaktóza, 

 Med  –   fruktóza, glukóza, sacharóza a iné.  

 

Glykogén  

Glykogén  je živočíšny škrob, ktorý je veľmi významným zásobným poly-

sacharidom živočíšnych organizmov. V čistej forme je glykogén biely prášok 

dobre rozpustný vo vode (výnimka medzi polysacharidmi). Živočíchy si ho syn-

tetizujú v pečeni z glukózových jednotiek do charakteristického priestorového 

útvaru. Okrem pečeni sa ukladá aj v kostrových svaloch a v prípade potreby sa 

príslušnými enzýmami štiepi za vzniku molekúl glukózy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 Štruktúra glykogénu (Zdroj: Hägstrom 2009) 
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Zložený je z veľkého množstva pospájaných molekúl glukózy. Predstavu-

je sférický, rozvetvený polysacharid,  zložený z  A, B lineárnych glukózových 

reťazcov, z 13 glukózových jednotiek  spojené s α-1,4-glykozidickými väzbami. V 

1 mol glykogénu sa vyskytuje 4 100 reťazcov (Roach 2002). Glykogenínsa nazý-

vaproteín, ktorý je v jadre, kde sú reťazce upevnené (Nelson a Cox 2005). 

Známe sú 2 formy glykogénu a to proglykogén, ktorý má viac ako 10 % 

bielkovín, nerozpustný je v kyselinách a má molekulovú hmotnosť 4x105 Da. 

Makroglykogén obsahuje viac ako 10 % bielkovín.  Rozpustný je  v kyselinách 

a má molekulovú hmotnosť 107 Da (Adamo a Graham 1998). 

Glykogén je zásobnou sacharidovou látkou v ľudskom tele, kde  je ob-

siahnutý asi v 380 g, z toho 250 g je vo svaloch, 110 g v pečeni a zvyšok je v krvi a 

iných orgánoch. Je dôležitou zásobárňou energie (Rimarová 2014). 

Množstvo glykogénu vo svalovom tkanive zvierat závisí od druhu zvierat 

a tiež od typu svaloviny (Monin a kol. 2003). Po zabití zvieraťa dochádza 

k enzymatickému rozkladu glykogénu, čo má značný efekt na výslednú kvalitu 

mäsa (Przybylski a kol. 2006). 

 

3.3.2 Polysacharidy odvodené od aminocukrov 

 

Chondroitínsulfáty 

Polysacharidy sa nachádzajú  aj v tkaniváchživočíchov. Skladajú sa z N –

acetyl – D galaktoaminových  a D – glukoronových jednotiek, ktoré sú čiastočne 

sulfitované. 

 

Kyselina hyaluronová 

V tkaniváchživočíchov sa vyskytuje aj kyselina hyaluronová, ktorá je zlo-

žená je z D- glukozamínu a glukoronovej kyseliny. 

 

Chitín 

Je oporný polysacharid v organizme mnohých bezstavovcov. Nachádza 

sa aj v niektorých hubách a riasach Zložený je z N-acetyl – glukozaminových 

jednotiek viazaných do dlhých reťazcov  

Molekula chitínu a štruktúra je veľmi podobná celulóze. Chitín sa neroz-

púšťa v alkohole, slabých kyselinách ani zásadách. Tráviace enzýmy živočíchov 

ho nedokážu rozštiepiť. 
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Pri niektorých potravinárskych technológiách (spracovanie morských 

krabov) sa získava veľa odpadového chitínu, ktorý sa môže využiť ako substrát 

na čistenie odpadových vôd, pri liečení spálenín i hojení rán. 

 

Heparín 

V srdci, pečeni a pľúcach sa nachádza heparín, faktor zabraňujúci zráža-

niu krvi, skladá sa z D-glukozamínu a D glukoronovej kyseliny Vzhľadom k svojej 

kyslosti je tento polysacharid pevne viazaný na bielkovinu. 

 

Ovomukoid vaječného bielka 

Tento polysacharid živočíšneho pôvodu saskladá z D – mannozových, D 

– galaktozových a N- acetyl D-glukozaminových jednotiek. 

 

3.3.3 Med ako významný zdroj živočíšnych sacharidov 

Sacharidy tvoria 90-95 % sušiny medu. V  mede predstavujú komplexnú 

zmes pozostávajúcu z monosacharidov, disacharidov a oligosacharidov (Oskouei 

a Najafi 2013). 

Z monosacharidov je to najmä fruktóza a glukóza (cca v pomere 1:1) 

v množstve od  65 – 75 %, sacharóza a ďalšie disacharidy do 10 % 

a polysacharidy do 1% (Chlebo a kol. 2009). Celkové množstvo monosacharidov, 

glukózy a fruktózy je nižšie u medovicových než u nektárových medov.  

 

Obsah fruktózy a glukózy     

Podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slo-

venskej republiky z 26. januára 2012 o mede, má byť obsah fruktózy a glukózy 

(súčet obidvoch) pre med kvetový najmenej 60 g/100 g a pre med medovicový 

a med  zmiešaný najmenej 45 g/100 g. 

 

Obsah sacharózy 

Všeobecne v mede môže byť obsah sacharózy najviac 5 g/100 g. 

V prípade medu z agátu bieleho (Robinia pseudoacacia), lucerny siatej (Medicago 

sativa), Mensies Banksia (Banksia menziesii), zemolezu francúzskeho (Hedysa-

rum), židelníka ohybného, alebo bahenného (Eucryphia lucida,Eucryphia milliga-

nii), citrus spp., najviac 10 g/100 g. V prípade levandule (Levandula spp.) 

a boráka lekárskeho (Borago officinalis) najviac 15 g/100 g. 
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Sacharóza v mede je obsiahnutá v množstve 2-3 %. Jej množstvo závisí 

od stupňa zrelosti medu. U niektorých medov je táto hodnota vyššia a pokiaľ je 

veľmi vysoká, môžu včely med z úľu odstrániť.  V prípade rýchlejšieho dozrieva-

niu medu, dochádza k zvýšenému obsahu sacharózy v mede v dôsledku zníženej 

aktivity enzýmu sacharázy (invertázy). 

 

Dextríny  

Dextríny medu sú tvorené predovšetkým molekulami glukózy, len málo 

sa na stavbe zúčastňuje fruktóza. Dextríny medu obsahujú celkovo 4 – 6 glukó-

zových jednotiek. Patria medzi tzv. nízko molekulové achrodextríny, podľa bez-

farebných produktov vznikajúcich pri reakcii s jódom. Obsah dextrínov ovplyv-

ňuje tekutosť medu, nakoľko spomaľujú kryštalizáciu a medy ostávajú dlho te-

kuté. Neskôr síce kryštalizujú, ale med má jemnozrnnú kašovitú štruktúru. Naj-

viac dextrínov je v mede medovicovom (8 -12 %), ale v menšom množstve sa 

vyskytujú aj v mede kvetovom (2 %) ako uvádza Přidal (2003). 

V mede je obsiahnuté aj menšie množstvo disacharidov, ako sú napr. sa-

charóza, maltóza,  izomaltóza, niekoľko trisacharidov, ako je napríklad 

v medovicových medoch melecitóza  v množstve 3 – 20 %, erlóza, panóza, mal-

totrióza, izomaltotrióza, vyššie  oligosacharidy – dextríny, špecifické pre med 

(isomaltotetróza, isomaltopentóza). Mnoho z týchto disacharidov a trisacharidov 

nie je nájdených v nektári, ale sú vytvorené v priebehu dozrievania a skladovania 

účinkom včelích enzýmov a kyselín medu (Moreira a de Maria 2001). 

 

Kryštalizácia medu  

Zastúpenie monosacharidov glukózy a fruktózy ovplyvňuje fyzikálne 

charakteristiky medu, akou je  rýchlosť kryštalizácie medu. Čím je fruktózy v 

mede viac, tým pri rovnakom obsahu vody zostáva med naďalej tekutý.  

Najväčší sklon ku kryštalizácii v mede má glukóza, ktorá je najmenej 

rozpustná. Dôsledku toho  medy s vyšším obsahom glukózy rýchlejšie kryštalizu-

jú.  

U medov s vysokým obsahom glukózy, ako je napr. repkový med, vzniká 

kryštalizácia medu už po niekoľkých dňoch po vytočení, v podobe bielej hmoty. 

V prípade medu agátového, ktorý má vyšší obsah fruktózy, spôsobuje práve ten-

to cukor dlhodobú tekutosť medu. 

Ak je menej glukózy ako fruktózy dochádza ku kryštalizácii neskôr. Ho-

mogenizácia je možná jedine zahriatím. Musí byť však použitá nižšia teplota, 
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maximálne do 45 0C, aby nedošlo k poškodeniu špecifických vlastností medu 

(Nagy a kol. 2011).  

Kryštalizácie medu je jednou zo základných vlastností medu a je preja-

vom pravosti a kvality medu. Ak je med skladovaný pri teplote nižšej ako je v úli 

(pod 30 0C), môže nastať kryštalizácia medov. Dochádza k vypadávaniu kryštáli-

kov glukózy a znižuje sa homogénnosť medu. Med môže získať vločkovitú alebo 

pastovitú konzistenciu (repkový med), jemne zrnitú (lipový med), alebo hrubo 

zrnnú  konzistenciu (gaštanový med). 

Rýchlosť kryštalizáciezávisí od teploty, klimatických podmie-

nok, spôsobu získavania. Významnú  úlohu má aj chemické zloženie – pomer 

fruktózy k iným cukrom, pomer cukrov k iným látkam ako sú cukry, 

napr.   k minerálnym látkam, od obsahu koloidov a obsahu vody.  

 

Hygroskopická  vlastnosť medu 

Hygroskopická vlastnosť medu je spôsobená prítomnosťou vysoko hyg-

roskopickej fruktózy v mede a predstavuje charakteristická vlastnosť medu po-

hlcovať a udržovať vlhkosť z okolitého prostredia  už pri izbovej teplote. Glukóza 

a sacharóza nie sú výrazne hygroskopické.  

 

Viskozita medu  

Spôsobená jevplyvom vysokého obsahu sacharidov v mede, ktorý má 

pomerne vysokú viskozitu. Pri 20 0C je 18 – 19 Pa.s. Najmenšiu viskozitu má fruk-

tóza, potom glukóza, sacharóza a najväčšiu dextríny. Viskozitu zvyšujú tiež kolo-

idné látky.  

Väčšina medov má konštantnú viskozitu. Pri prudkom zamiešaní viskozi-

ta niektorých medov vzrastie. Tieto medy majú tzv. dilatantné vlastnosti. Naopak 

niektoré medy ako napr. pohánkový med majú thixotropné vlastnosti.  

Thixotropia je vratná premena koloidného roztoku na koloidnú suspen-

ziu vplyvom mechanických síl. Medy sú rôsolovitej a majú extrémne vysokú  kon-

zistenciu.  

 

Hydroxymethylfurfural 

Pri kyslom rozklade monosacharidov, glukózy a najmä fruktózyje pro-

dukovaný hydroxymethylfurfural, cyklický aldehyd vznikajúci vplyvom teploty 

a starnutia medu.  

Tvorba hydroxymethylfurfuralu  začína už počas jeho zrenia v plástoch 

za priaznivých teplôt a prítomnosti kyselín. Vzniká však len veľmi malé množ-
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stvo 0,6-2 mg/kg čerstvého medu. V čerstvom mede sa vyskytuje  hydroxymet-

hylfurfural do 10 mg/kg. je Prítomnosť  hydroxymethylfurfuralu v mede 

ovplyvňuje hodnota pH a obsah kyslín. 

Obrázok 15Štruktúra hydroxymethylfurfuralu 

(Zdroj: Pubchem 2017) 

 

Koncentrácia hydroxymethylfurfuralu stúpa: 

 zvýšenou teplotou pri technologickom spracovaní, 

 dlhodobým uskladnením medu pri nevhodnej teplote, 

 zahriatím medu, 

 starnutím medu. 

Dlhodobým uskladnením medu pri teplote 15 °C sa zvyšuje obsah hyd-

roxymethylfurfuralu o 2 mg/1kg medu. Naopak v chladenom mede (pod 10°C) 

nedochádza temer k žiadnemu navýšeniu počas 1 roka. Krátkodobý ohrev medu 

je menej škodlivý, ako dlhodobé zahrievanie.   

Hydroxymethylfurfural je veľmi nestály a rozkladá sa na kyselinu levu-

lovú a mravčiu. Veľmi ľahko oxiduje na 2,5-furandikarboxylovú kyselinu(Faková 

a kol. 2010). 

 

3.4 Sacharidy v potravinách rastlinného pôvodu 

3.4.1 Monosacharidy rastlinného pôvodu 

Z monosacharidov sú napr. v zrnách najčastejšie zastúpené hexózy ako 

sú fruktóza, glukóza a galaktóza a pentózy ako sú arabinóza a xylóza (Navrhus a  

Sørhaug 2006). 

 

Glukóza  

V rastlinných produktoch, v sladkých plodoch ovocia a v hrozne sa vy-

skytuje glukóza, alebo ináč nazývaná ako hroznový cukor. Predstavuje dobre 
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vstrebávateľný zdroj energie.Je základnou stavebnou jednotkou disacharidu 

sacharózaa  polysacharidov ako sú škrob, glykogén a celulóza. 

Glukóza je biela látka, rozpustná vo vode, ktorá môže mať použitie ako 

umelá výživa v lekárstve, či ako súčasť vnútro - žilných infúzii.Izotonický roztok 

(5 %) sa využíva ako liečivo, alebo pre doplnenie stratenej vody. Hypertonicky 

roztok sa využíva pri umelej výžive alebo pri terapii niektorých závažných sta-

vov. 

Glukóza sa vyrába sa hydrolýzou škrobu. Vychádza sa z 20 % suspenzie 

škrobu, ktorá sa zohreje prívodom ostrej pary na 140 °C a hydrolyzuje HCl. Re-

akcia sa dokončí enzýmom amyloglukozidázou. Po zahustení sirupu na obsah 80 

% glukózy sa za stáleho miešania niekoľko dní kryštalizujev bubnových miešač-

kách. Vykryštalizovaná glukóza sa odstredí a suší. V takomto stave sadodáva na 

trh ako sladidlo. 

 

Fruktóza 

Fruktóza, tiež známa ako  ovocný cukor, či levulóza. Patrí medzi najslad-

šie cukry.Vyskytuje sa v zrelom ovocí.Predstavuje základnú stavebnú jednotku 

disacharidu sacharóza, kde je viazaná v cyklickej forme ako fruktofuranóza. 

Prizískavaní fruktózy zo sacharózy sa sacharóza rozkladá enzymaticky 

invertázou na glukózua fruktózu. Glukóza sa potom môžeizomerizáciou preme-

niť na fruktózu. 

Použitím princípu izomerácie možno vyrobiť fruktózu ajz glukózy získa-

nej hydrolýzou škrobu. Na to sa používajú škrobové sirupy. Kryštalická fruktóza 

sa môže získať z koncentrovaného roztoku pridaním alkoholu.Na výrobu mar-

melád a sirupov sa používa fruktóza v takomto stave. 

V menšom množstve je vhodným sladidlom pre diabetikov. Jednorazová 

dávka by nemala prekročiť hodnotu 10 g.Väčšie množstvo môže vyvolať zažíva-

cie ťažkosti. Fruktóza totiž v žalúdku ľahko skvasí a často spôsobuje plynatosť. 

Nevýhodou fruktózy je aj jej rýchla premena na triacylglyceroly, čo vedie k vzo-

stupu lipidov v krvi a v následnom ukladaní vo forme podkožného tuku. 

 

Manóza 

Je to monosacharid, hexóza s aldehydickou skupinou. Nachádza sa v po-

marančovej kôre, škrupinách orechov, či v semenách paliem. 

Dôležitým zdrojom manózy súkvasné produkty,pretože bunečná stena 

kvasiniek obsahuje veľké množstvá polymanosylových reťazcov. Manóza je sú-

časťou jadra N-glykozidicky viazaných oligosacharidov. 
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3.4.2 Disacharidy rastlinného pôvodu 

Sacharóza 

V rastlinách sa vyskytuje sacharóza hlavne v listoch a stonkách rastlín. 

Najviac sa vyskytuje v cukrovej repe (16-20 %), cukrovej trstine (12-26 %), cuk-

rovej kukurici 12-17 % a v ovocných plodoch a v šťavách. Niektoré druhy ovocia 

sacharózu vôbec neobsahujú (čerešne, figy a ďatle). V zelenine ma sacharóza 

menšie zastúpenie, najviac ju obsahuje cibuľa (až 11 %) a červená repa (až 20 

%). 

Sacharóza - trstinový cukor alebo repný cukormá mimoriadne dôležitý 

význam vo výžive živočíchov a človeka. Používa sa ako základné kuchynské sla-

didlo potravín a nápojov. Celkovo môžeme konštatovať na Slovensku pomerne 

veľkú produkciu sacharózy. 

Cukor extra biely, je skoro čistá sacharóza, obsahuje 99,7 % sacharózy. 

Prírodný, alebo tiež hnedý cukor obsahuje 97,5 % sacharózy. V dôsledku vyššie-

ho obsahu minerálnych látok má vyššiu výživovú hodnotu. Je to neredukujúci 

cukor (neprebieha redukcia) a môže karamelizovať. 

 

Maltóza  

Maltóza, alebo aj nazývaný sladový cukor je rastlinného pôvodu. Vzniká 

spojením dvoch monosacharidových jednotiek glukózy. Avšak u živočíchov a 

človeka vzniká aj štiepením škrobu a glykogénu amylázami (enzýmami štiepia-

cimi zložené sacharidy). 

Maltóza je redukujúci disacharid čiže má redukčné vlastnosti. Hydrolý-

zou maltózy vznikajú 2 molekuly glukózy. Maltóza sa vyrába hydrolýzou škrobu. 

Nachádza sa v sladovníckom jačmeni a jej význam je hlavne pri výrobe piva. 

Maltóza je bežne sa vyskytujúci disacharidy cereálnych zŕn (Chibbar a kol. 

2004). 

 

Izomaltulóza 

Disacharid izomaltulóza je zložený z glukózy a fruktózy, spojené  α – 1, 6 

glykozidickou väzbou. Je to biela kryštalická látka sladkej chuti takmer bez vône. 

V nízkych množstvách sa vyskytuje v mede a v cukrovej trstine. 

V potravinárskom priemyselne sa izomaltulóza vyrába sa aj enzymatic-

kou premenou sacharózy, pri ktorej sa α -1,2 glykozidická väzba v sacharóze 

mení na α -1,6-  glykozidickú väzbu. Ako zdroj biokatalyzátora enzymatickej 

reakcie sa využívajú nepatogénne bunky Proraminobacter rubrum, ktoré sú po 

ukončení reakcie odstránené filtráciou. Izomaltulóza sa následne čistí procesom 

http://www.gasak.matusov.sk/chemia/sacharidy/poznamky.html#redukcia
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demineralizácie, kryštalizácie a sušenia a získa sa finálny produkt s čistotou mi-

nimálne 99 %.  

Potraviny a potravinové zložky, ktoré sa podľa dostupných informácií 

nepoužívali v podstatnej miere na ľudskú konzumáciu pred dátumom 15. máj 

1997 v niektorej z členských krajín Európskej Únie považuje Európska Komisia 

za nové potraviny a nové zložky potravín. Pred ich uvedením na trh v rámci Eu-

rópskej únie podliehajú schváleniu v súlade s postupmi uvedenými v Nariadení 

(ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách a nových 

potravinových zložkách. Sem patrí aj izomaltulóza. 

 

Výskyt izomaltulózy v potravinách 

Vyskytuje sa v nápojoch, cereálnych produktoch, v polievkach, dresin-

goch, zákuskoch, mliečnych výrobkoch, cukrovinkách, v džemoch, v potravinách 

so zníženou energetickou hodnotou, v ktorých čiastočne nahrádza iné sacharidy 

ako zdroj energie.  

 

Výživové informácie 

Maximálny denný príjem izomaltulózy je 20 g/deň. Izomaltulóza sa roz-

kladá na rovnaké množstvo glukózy a fruktózy, pričom rýchlosť je pomalšia ako 

u sacharózy. Keďže izomaltulóza aj sacharóza sa rozkladajú na molekulu glukózy 

a fruktózy, ich výsledná energetická hodnota je rovnaká. Avšak izomaltulóza má 

v porovnaní so sacharózou nižšie sladiace vlastnosti.  

 

3.4.3 Oligosacharidy rastlinného pôvodu 

Strukoviny obsahujú oligosacharidy stachyózu a vebaskózu,ktoré ľudsky 

organizmus nie je schopný štiepiť, čo sa prejavuje tráviacimi ťažkosťami. Oligo-

sacharidy sú však rozpustne vo vode a preto sa dá ich podiel v strukovinách 

výrazne znížiť. Ďalším spôsobom ako sa zbaviť nežiaducich oligosacharidov je 

klíčenie. 

Ťažkosti, ktoré spôsobujú nedostatočné trávenie cukrov ako sú fruktóza, 

frukto – oligosacharidy (fruktany), galakto – oligosacharidy, či sorbitol, ktoré sú 

súčasťou rôznych potravín rastlinného pôvodu ako sú obilniny, strukoviny 

a ovocie a označujú termínom FODMAP (Matisová 2016). 

Názov je odvodený od začiatočných písmen názvov sacharidov: ide 

o fermentovateľné oligosacharidy (fruktány a oligosacharidy), disacharidy (lak-



65 

 

tóza), monosacharidy (fruktóza) apolyoly (cukrové alkoholy ako napr. manitol, 

sorbitol a xylitol). 

Predstavujú malé, krátko - reťazcové molekuly sacharidov, ktoré trávia-

ca sústava väčšiny ľudí nedokáže rozložiť a stráviť. Sacharidy typu FODMAP 

bežne obsahujú často konzumované potraviny ako napríklad:  jablká,  hrušky, 

cibuľa, cesnak, med,  pšenica, raž, strukoviny, ale obsahujú ich aj niektoré lieky, 

výživové doplnky a nápoje (Mesárošová a kol. 2016) 

 

3.4.4 Polysacharidy rastlinného pôvodu 

Pre výživu majú rozhodujúci význam zložené sacharidy, t.j. polysachari-

dy, ktoré sú hlavným zdrojom cca 60 % energievlákniny. Polysacharidyobsahuje 

najmä ryža, chlieb, zelenina, cestoviny a cereálie.  

Cereálie tvoria základ potravinovej pyramídy. Pre prevažnú časť ľudstva 

našej Zeme sú najdôležitejšou a základnou potravinou, ktorá je v prirodzenom 

stave zdrojom sacharidov, ale dodáva nám aj vysokohodnotné proteíny, vitamí-

ny, minerálne látky i dôležitú vlákninu. Sacharidy sú kvantitatívne najdôležitej-

šou zložkou týchto plodín, tvoria dve tretiny až tri štvrtiny sušiny (Kocková a 

Valík 2013). Z polysacharidov sa v zrnách vyskytujú najmä škrob, celulóza a 

xylány (Chibbar a kol. 2004). 

Sacharidy tvoria hlavný podiel jednotlivých zložiek obsiahnutých v obil-

ninách. Najdôležitejšou zásobnou látkou v obilí je škrob, ktorý je zdrojom ener-

gie a vláknina, ktorá podporuje trávenie.  

Z vlákniny je významná najmä tzv. potravinová vláknina, ktorá má v 

zdravej výžive kľúčové postavenie. Pôsobí preventívne v celej rade civilizačných 

ochorení a je všeobecne považovaná za ochranný faktor pred aterosklerózou 

(Pánek 2002). Vláknina podporuje zdravé trávenie a skracuje dobu trávenia 

v hrubom čreve. V neposlední rade sa zúčastňuje  tiež na znižovaní hladiny cho-

lesterolu, pretože podporuje zvýšené vylučovanie kyseliny žlčovej (Hromadová 

2004).  

 

Odporúčané množstvo vlákniny 

U dospelých je odporúčané množstvo vlákniny 25-30 g denne, u detí 

je pravidlom vek+5, t.j. 8 g vlákniny pre trojročné dieťa (Juríková a kol. 2014). 
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Rozdelenie rastlinných polysacharidov 

Okrem tukov predstavujú v potrave významný zdroj energie polysacha-

ridy. Rastlinné polysacharidy rozdeľujeme podľa schopnosti využiteľnosti 

v organizme nasledovne:  

 využiteľné rastlinné polysacharidy (škrob a inulín),  

 balastné rastlinné polysacharidy, (celulóza, hemicelulóza 

a pentózany, pektíny, rastlinné gumy a mikrobiálne gumy (slizy). 

 

Využiteľné rastlinné polysacharidy 
 

Škrob  

Súčasťou rastlín je škrob –amylum.Tvorí ich zásobné látky. Nachádza sa 

v hľuzách a plodoch rastlín, v zemiakoch, obilovinách a v ryži. 

Škrob sa skladá z dvoch zložiek: 

1. amylóza, ktorá tvorí 20 % škrobu je rozpustná v horúcej vode,  

2. amylopektín, tvoriaci 80 % škrobu, ktorý nie je rozpustný ani v 

horúcej vode. 

Hydrolytickým štiepením škrobu amylázami vznikajú 4-12 glukózové 

molekuly - dextríny, tie sa štiepia na maltózu (2 molekuly glukózy), ktorá sa 

účinkom enzýmu maltázy štiepi až na glukózu. 

 

Inulín 

Inulín je využiteľný prírodný polysacharid, ktorý sa skladá z 95 % fruk-

tózy. Objavený bol v koreňoch ománu (Inula Helenium) odkiaľ má názov.  

Vyskytuje sa v koreňoch čakanky, púpavy a tiež v iných rastlinách ako 

rezervný sacharid. napr. v slnečnici hľuznatej -  topinambur alebo aj  tzv. sladký 

zemiak.  Topinambur  pochádza zo Severnej Ameriky. 

Topinambur sa používa pri kuchynskej úprave ako potravina. U ľudí s 

nízkou znášanlivosťou voči inulínu však môže spôsobovať nadmernú plynatosť. 

Obsahuje inulín, polysacharid, ten sa v našom tele veľmi rýchlo premieňa na 

jednoduchý cukor - fruktózu. Odporúčaný je o vhodný doplnok výživy hlavne 

diabetikom, ale aj pri obezite.  

 

Balastné rastlinné polysacharidy 
 

Vláknina je rôznorodá zmes rastlinných polysacharidov. Predstavuje ne-

vstrebateľnú súčasť potravín v tráviacom trakte človeka. Nachádza sa jedine 

v rastlinnej potrave. 
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Rozlišujeme vlákninu nerozpustnou vo vode, kde patrí (celulóza, hemice-

lulóza a lignín) a vlákninu  rozpustnou vo vode (pektín a slizy). 

Vláknina sa nachádza jedine v rastlinnej potrave. Jej hlavným zdrojom sú 

zrnoviny, otruby, strukoviny, semená, orechy, ovocie a zelenina. Denné odporú-

čané množstvo vlákniny je 27 až 40 gramov, závisí však od veku a pracovného 

zaťaženia (Bielik 2016). 

V potravinách a potravinárskych výrobkoch zahŕňa celulózu, hemicelu-

lózy, lignín, pektínové látky, hydrokoloidy (gumy a slizy), rezistentný škrob a 

rezistentné oligosacharidy. 

 

Celulóza 

Je stavebnou látkou rastlinných pletív. Celulóza je úplne nerozpustná vo 

vode. Pre väčšinu živočíchov ako zdroj živín je takmer bezvýznamná, iba niekto-

ré druhy živočíchov (prežúvavce, parazitujúce druhy hmyzu na rastlinách, termi-

ty) ju dokážu štiepiť a využiť (pomocou symbiotických organizmov, enzýmami 

celulázami). 

Nachádza sa v ovocí a zelenine (1-2 %), v obilninách a strukovinách (2-4 

%), v pšeničnej múke (0,2-3 %), v otrubách (30-35 %),  v drevinách (40-50 %), 

alebo vo vlnených (80 %) či bavlnených vláknach (90 %), kde je obsiahnutá vo 

vysokej koncentrácii (Velíšek 2009). 

V potravinárskom priemysle sa používajú jej deriváty  ako karboxyme-

tylcelulóza, metylcelulóza ako zahusťovadlo a stabilizátor emulzií. 

 

Hemicelulóza 

Obklopuje celulózu v rastlinných pletivách. Jedná sa o lineárne hetero-

génne polysacharidy, s polymeračným stupňom až 200,  ktoré sa líšia od celulózy 

nižšou relatívnou molekulovou hmotnosťou a stavbou reťazca. Chemické zlože-

nie je u jednotlivých systematických skupín rozdielne. Na stavbesa zúčastňujú 

hexózy, pentózy a urónove kyseliny, ktoré vznikajú oxidáciou koncového pri-

márneho hydroxilu sacharidov. Hemicelulóza je syntetizovaná v Golgiho aparáte 

odkiaľ je transportovaná k bunečnej stene. Z dreva sa môže extrahovať zriede-

nými zásadami alebo pomocou  hydrolýzy zriedenými kyselinami za zvýšenej 

teploty (Nováček 2008). Vyskytujú sa  napr. v škrupinách orechov. 

Hemicelulózy do určitej miery zlepšujú technologické vlastnosti škro-

bov, napr. v pšeničnej múke sú prítomné rôzne hemicelulózy, vo vode rozpustné 

pentózany a glykoproteíny, ktoré majú vplyv napečivosť múky. 
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Lignín 

Lignín je drevnatá vláknina. Je to jedna z hlavných aromatických poly-

mérnych zložiek drevnej hmoty, ktorá tvorí asi 25 % biomasy. Na rozdiel od 

celulózy alebo hemicelulózy sa jedná o beztvarú, amorfnú látku. Jej funkciou je 

spojiť všetky zložky bunečnej steny. Tiež slúži ako ochrana pred patogénnou 

mikrobiálnou degradáciou. V menšom množstve sa lignín vyskytuje vo vláknine 

ovocia, zeleniny, v obilninách (Šušla a Svobodova 2006). Tvorený je 

z fenylpropylalkoholov a kyselín. Lignín má vlastnosti, ktoré sa zdajú byť účinné 

v prevencii rakoviny (Kohout a kol. 2010). 

 

Pektíny 

Pektíny predstavujú skupinu polysacharidov vyskytujúcich sa v bunko-

vých stenách a medzibunkových vrstvách všetkých suchozemských rastlín. Je to 

prevládajúci polysacharid v zelenine a v ovocí (jablkách, citrusových plodoch, 

jahodách). Obsah vlákniny v ovocí, ktoré je na pektín najbohatšie je v rozsahu 1 – 

2 %. Po vylisovaní štiav z ovocia resp. zeleniny ostane časť, z ktorého sa dá vyro-

biť pektín. Galakturonová kyselina absorbuje vodu a tvorí gél, ktorý je využívaný  

predovšetkým pri príprave zaváranín a gélov. Uvarený s cukrom a ovocnou šťa-

vou zostáva dlho stabilný i pri izbovej teplote (Kohout a kol. 2010). 

Významná úloha pektínu je v potravinárskych technologických proce-

soch. Používa sa najmä na prípravu gélov, využívaný je k výrobe cukroviniek, 

na zahusťovanie džemova marmelád. Ďalej má využitie ako stabilizátor  

a zahusťovadlo v niektorých mliečnych výrobkoch ako sú jogurty a mrazené 

dezerty. Využívaný je tiež ako konzumovateľný ochranný povlak na salámach. Do 

potravín  je pridávaný pod označením E440 (Odstrčilová 2015). 

Pektín je veľmi dôležitý nielen z hľadiska výživy, ale i zdravia.  V posled-

ných rokoch sa pektín začal využívať ako prebiotikum. Mnohé črevné baktérie 

využívajú metabolizujúci pektín k svojmu rastu a k podpore tráviacej mikroflóry. 

Pektín sa používa tiež ako nosič pre liečivé látky, ktoré majú cielené miesto účin-

ku (Sharma a kol. 2006). 

 

3.4.5 Rastlinné gumy a slizy 

Patria semguárová guma, arabská guma, tragant, agar z červených rias, 

karagénany a algináty. Využitie v rôznych oblastiach potravinárskeho priemyslu 

ako zahusťovadlá a stabilizátory emulzií, majú želatinujúce, rôsolovacie, emul-

gačné a stabilizačné vlastnosti. 



69 

 

Pridávajú sa často do hotových mrazených pokrmov ako sú mrazené 

krémy, pomazánky, mleté mäso, polievky, omáčky k zlepšeniu konzistencie. 

Používajú sa ako inhibítory retrogradácie škrobov v pečive ale aj ako 

stabilizátory suspenzie do kakaového mlieka, alebo ovocných sirupov. Nakoľko 

nie sú využiteľné ako zdroj energie, používajú  sa pri výrobe nízkoenergetických 

potravín. 

3.4.6 Prírodné sladidlá 

Javorový sirup 

Prírodné sladidlo, ktoré savyrába zo šťavy z javorov sa nazýva   javorový 

sirup. Získava sa na jar, kedy sa stromy narežú vo výške asi 1m a v priebehu 

niekoľkých dní sa z nich získa až 70 l čírej šťavy s obsahom 2 až 3 % sacharózy. 

Po odfiltrovaní hrubších nečistôt sa stromová šťava zahustí, sirup má  špecifickú 

korenistú arómu a chuť. Konzistenciou i farbou pripomína redší med, chuťou 

môže pripomínať kávu alebo karamel. 

Produkcia javorového sirupu je dôležitou hospodárskou činnosťou v se-

verovýchodnej časti Severnej Ameriky. Hlavným dodávateľom javorového sirupu 

je Kanada. Až 70 % svetovej produkcie pochádza z kanadskej provincie Quebec. 

Existujú častejšie rastúce obavy o možnom vplyve klimatických zmien v budúc-

nosti na toto odvetvie, hlavne v južnej časti Québecu, kvôli nepriaznivým pod-

mienkam na jar (Houle a kol. 2015). 
 

Kukuričný sirup 

V súčasnosti veľa nealkoholických nápojov a mnohé jedlá sú sladené ku-

kuričným sirupom, tiež nazvaný glukózo – fruktózový sirup (HFCS).Nie je ná-

kladný a má vhodné sladiace vlastnosti. Fruktóza, ktorá je súčasťou HFCS a cukor 

robí nápoje veľmi sladkými, a táto sladkosť môže byť základom pre vzťah medzi 

obezitou a konzumáciou nealkoholických nápojov. Najčastejšie používané typy 

HFCS (HFCS-42 and HFCS-55) sú podobné zloženiu sacharózy (stolový cukor), 

obsahujú približne rovnaké množstvo fruktózy a glukózy. Základným rozdielom 

je, že tieto monosacharidy sa nachádzajú v roztoku HFCS voľné. Výhodou pre 

potravinárskych výrobcov je, že voľné monosacharidy HFCS zaisťujú lepšie chu-

ťové vlastnosti, stabilitu, sviežosť, textúru, farbu, zlievateľnosť a konzistenciu 

potravín v porovnaní so sacharózou.  
 

Melasa 

Je to hustý a tmavý sirup. Predstavuje významný vedľajší produkt pri 

výrobe cukru využívaný v potravinárskom priemysle, napr. pri výrobe droždia.  


