
Ahoj, 

za dveřmi jsou Vánoce a s nimi je spojená spousta dobrot. I kvůli tomu se druhé kolo soutěže bude 

zabývat potravinami. Zdalipak víte, že při výrobě potravin se používají chemické látky, s nimiž se 

běžně pracuje i v chemické laboratoři? Někteří z vás určitě ano! Co takhle výroba sýra, masných 

výrobků nebo i nápojů? Zkuste najít odpovědi na následující otázky. 

 

1) Při výrobě sýrů je potřeba oddělit v mléce bílkoviny od kapalné části mléka (srazit ho do malých 

hrudek). K tomu se používá tzv. syřidlo. Aby syřidlo správně fungovalo, používá se také jedna 

chemická látka. O jakou chemickou látku jde? 

a) chlorid vápenatý 

b) chlorid sodný 

c) chlorid hořečnatý 

 

2) Při kvašení cukerných roztoků např. z obilí, hroznů, kukuřice nebo rýže, vzniká chemická látka, 

která patří do organické chemie. Je to: 

a) dimethylketon 

b) ethanol 

c) propanol 

 

3) Do běžně dostupných masných výrobků (např. v supermarketu) se přidává konzervační látka, která 

navíc masu dodává příjemnou růžovou barvu. Jedná se o látku, která není vhodná pro nejmenší děti. 

Je to: 

a) dusitan sodný 

b) dusičnan sodný 

c) oxid dusnatý 

 

4) Konzervační látkou v nápoji Coca-Cola je: 

a) kyselina citronová 

b) kyselina trihydrogenfosforečná 

c) kyselina dusičná 



5) Při dozrávání uvolňuje ovoce (třeba i ve vánoční ovocné míse) jednu organickou plynnou látku. Je 

to: 

a) ethan 

b) ethen 

c) ethyn 

Pozn. Tato látka dokonce urychluje dozrávání dalších plodů v okolí. 

6) Maso se dá konzervovat jednou běžně dostupnou a známou chemickou látkou. 

a) škrobem 

b) cukrem 

c) solí 

 

7) Při výrobě vína, je potřeba hotový výrobek konzervovat. K tomu dříve sloužil jeden chemický prvek, 

který se v menší míře používá i dnes. Jeho spalováním se desinfikovaly sudy a následně i víno, které 

se v těchto sudech uchovávalo. Mluvíme o: 

a) N 

b) S 

c) P 

 

8) Při úpravě vody se používají chemické látky jako např. KAl(SO4)2. Tyto látky mají za úkol zachycovat 

a vázat do větších částic ("vločkovat") nečistoty, které lze následně lépe filtrovat. Těmto látkám se 

říká: 

a) křemelina 

c) křemence 

d) kamence 

 

9) Po filtraci je vodu nutné desinfikovat (odstranit případné mikroorganismy). K tomuto účelu se 

používá třeba i ozon. Nejčastěji se však využívá: 

a) chlor 

b) fluor 

c) jod 



 

10) Při pečení buchet maminky běžně používají kypřící prášek, prášek do pečiva, jedlou sodu nebo 

takzvaně „prdopeč“. Jejich hlavní složkou je: 

a) Na2CO3 

b) NaHCO3 

c) CaCO3 

 

11) Látka, která se používá v instantních polévkách nebo všude tam, kde je třeba zvýraznit chuť 

potraviny, a která způsobuje pátou chuť (tzv. umami), se nazývá: 

a) kurkuman sodný 

b) sakuran sodný 

c) glutaman sodný 

 

12) Med je klasická potravina, kterou máme většinou rádi díky její sladké chuti. Napovím rovnou, že 

jsou to sacharidy. Ale kterého sacharidu je v medu nejvíce? 

a) glukóza 

b) sacharóza 

c) fruktóza 


