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DOBRÝ DEN, ČTENÁŘI!

Buďte srdečně vítáni. Právě přicházíte do podivu-
hodné krajiny gastronomie po málo prozkoumané 
tajné pěšince. A co to vlastně je ta gastronomie? 
Toto slovo obohatilo slovní zásobu francouzštiny 
(a po ní i dalších jazyků) až v roce 1801. Tehdy vy-
dal Joseph Berchoux (1760–1838) epickou báseň 
„Gastronomie, aneb venkovan u stolu“ (La Gast-
ronomie ou l’homme des champs à table). Mys-
lel to asi ironicky: třeba tak, že astronomie je vě-
da o hvězdách, a gastronomie by tedy byla věda 
o žaludku (gastér je řecky žaludek). Nicméně vý-
znam slova, původně míněného jako posměšek, se 
od té doby neobyčejně rozšířil a prohloubil. Podle 
jedné současné encyklopedie je gastronomie vě-
da a umění přípravy, podávání a konzumace dob-
rého jídla.
Současná vědecká nebo teoretická gastronomie 
je běžně známá spíše pod názvem „molekulární 
gastronomie“. Tento přívlastek naznačuje, že 
se tato nová mezioborová věda snaží popsat 
a  pochopit gastronomické jevy už od samotných 
molekul. To se týká nejen tepelné úpravy pokrmů, 
ale třeba i  důležitých přeměn potravin za 
nižších teplot za účasti enzymů, živých kvasinek 
a užitečných bakterií. Molekulární gastronomie je 
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nyní už rozvinutou vědou a rafinovaným uměním, 
má ale i svoji užitečnou praktickou stránku. Tvůrčí 
profesionální i  amatérské kuchaře vede k  novým 
kuchařským postupům a neobvyklým pokrmům. 

Jediná knížka v  češtině, která se snaží problema-
tiku molekulární gastronomie objasnit, u  nás vy-
šla před pěti lety. Pod názvem „Chemie v  kuchy-
ni aneb proč se klepou řízky“ ji napsal brněnský 
profesor Vladimír Mikeš (1950–2007) z  hlediska 
seriózní fyzikální chemie. Nyní jsme se rozhodli vy-
dat novou knížku o gastronomii, která nebude ku-
chařskou knihou nebo příručkou zdravé výživy, ani 
propagací zázračné diety. Zato chce srozumitelně 
vysvětlit chemickou a fyzikální podstatu tradičních 
i moderních kuchařských postupů, objasnit, které 
molekuly vaříme, pečeme, jíme a  pijeme a  co se 
s nimi přitom děje. Rádi bychom čtenáře inspiro-
vali k zamyšlení a podnítili k vlastním kuchařským 
experimentům. 
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DVĚ STOLETÍ VĚDECKÉ 
GASTRONOMIE

Vědecký pokrok nastává často v  těch oblastech, 
kde se jednotlivé vědecké disciplíny stýkají, nebo 
– ještě lépe – překrývají. Právě v mezioborových 
vědách, jako je biochemie, fyzikální chemie nebo 
třeba astrofyzika, se často udělují Nobelovy ce-
ny. Překrývání vědeckých disciplín bychom si ale 
neměli představovat jako prolínání nějakých abs-
traktních množin. Ve skutečnosti vzniká setkáním 
nebo spoluprací dvou nebo více specialistů z růz-
ných oblastí vědy a techniky. 

Nová mezioborová věda vznikla v osmdesátých 
letech dvacátého století ve Francii. Tehdy si fran-
couzský chemik Hervé This a britský fyzik maďar-
ského původu Nicholas Kurti povšimli, že mezi 
potravinářskou chemií na jedné straně a  praktic-
kým uměním kuchařským na straně druhé existu-
je území nikoho. Je příznačné, že ze setkání dvou 
přátel a odborníků, chemika a fyzika, vznikla dis-
ciplína, která se původně jmenovala vědecká gas-
tronomie. Později se vžilo označení molekulární 
gastronomie, které snad původně navrhli senza-
cechtiví novináři. Tento název měl ukázat, že jde 
o skutečnou vědu v analogii k molekulární biolo-
gii, molekulární genetice a podobně. Kdyby snad 
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někdo pochyboval o  vědecké podstatě nového 
oboru, přesvědčil by ho rozsáhlý článek, který 
v roce 2010 publikoval další protagonista nové vě-
dy Peter Barham s řadou spolupracovníků v pres-
tižním mezinárodním vědeckém časopise Chemi-
cal Review.

V současné době má pojem molekulární gastro-
nomie v  zásadě dva různé významy. Na jedné 
straně se opravdu jedná o vědecký výklad složi-
tých fyzikálně-chemických jevů, které jsou pod-
statou přípravy pokrmů. Tento směr vlastně po-
kračuje v původním záměru Thise a Kurtiho. Když 
na myšlenku vědecké gastronomie prakticky na-
vázali šéfkuchaři, dostalo toto označení význam 
netradičního vaření. Také tento směr molekulár-
ní gastronomie už před lety zahájil This s Kurtim, 
kteří se rozhodli prozkoumat klasické kuchařské 
postupy a  navrhnout pak nové, netradiční me-
tody a  pokrmy. Sám This v  jednom rozhovoru 
upřesnil, že je třeba rozlišit molekulární gastro-
nomii (tedy vědecké zkoumání kuchyňských po-
stupů na molekulární úrovni) a  molekulární va-
ření, tj. praktickou aplikaci získaných poznatků 
přímo v kuchyni a na talíři.

Skutečně, mezi předními kuchaři a  také mezi 
zkušenými hospodyněmi se traduje řada pravidel 
a triků, které se předávají z generace na generaci. 
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Chybělo však jejich vědecké, přesněji fyzikálně-
-chemické, vysvětlení. A tak se profesor This roz-
hodl, že je postupně ověří – experimentálně i te-
oreticky. Jako uznávaný chemik si mohl dovolit 
vybavit svoji laboratoř takovým profesionálním 
vybavením pro gastronomii, jakým jsou dokona-
lé pánve, vařiče, trouby, mixéry a  také zařízení 
zvané konvektomat. To umožňuje vařit zeleninu, 
brambory a  další potraviny za přesně definova-
ných a  reprodukovatelných podmínek (teploty, 
času a prostředí). This a jeho spolupracovníci za-
čali shromažďovat a sepisovat tradiční kuchařská 
pravidla, která se rozhodli vědecky prozkoumat. 
Shromáždili jich posléze několik tisíc. Výsledky 
svých experimentů pak postupně zveřejňovali 
v populárních i odborných časopisech. Sám This 
je autorem několika úspěšných knih a  mnoha 
článků. Protože umí působivě přednášet, prezen-
toval své názory a výsledky na mnoha místech po 
celé Francii a v oblíbených televizních pořadech. 
Brzy vzbudil velkou pozornost jak mezi kolegy 
chemiky, tak u široké veřejnosti. 

Nově vznikající obor tedy zahrnoval poznatky 
z chemie, fyziky i biologie. K průkopníkům se po-
stupně přidávali další významní přírodovědci, na-
příklad německý fyzikální chemik Thomas Vilgis 
a britský profesor materiálové vědy Peter Barham. 
Ten střídavě přednáší polymerní fyziku v Británii 
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a  molekulární gastronomii v  Dánsku. Když nová 
věda vešla v širší známost, přihlásili se k ní špičko-
ví šéfkuchaři několika předních restaurací v Paříži, 
Londýně a v posledních letech i v Praze.

Těmto odvážným kuchařům This nabídl nejen 
užitečné poznatky, ale i praktickou spolupráci. Je-
jich kuchyně vybavil vědeckými přístroji, jako je 
spektroskop, mikroskop nebo plynový chromato-
graf. Předvedl jim také, jak se pracuje s kapalným 
dusíkem a  jak se dá přesně měřit teplotní profil 
uvnitř pečeně nebo nákypu.

Teoretická molekulární gastronomie vychází 
logicky z  toho, že hmota, a  tedy i  každá potravi-
na se skládá z molekul. Jednotlivé chemické reak-
ce a transformace potravin v závislosti na teplotě, 
čase, době varu, hnětení, šlehání, kynutí a podob-
ně lze tedy sledovat na molekulární úrovni. Mole-
kulární měřítko je základní a navazují na ně další 
úrovně hierarchické struktury, které se odehrávají 
postupně ve stále větších rozměrech od nanome-
trů až po milimetry. Tyto vyšší strukturní úrovně 
určují takzvanou texturu, tedy strukturu potravy 
tak, jak se jeví při kousání v  ústech. Porozumění 
všem těmto jevům může být užitečné při vývoji 
nových kuchařských postupů. 

Z praktického hlediska přináší molekulární gas-
tronomie (vlastně molekulární vaření) do kuchy-
ně nejen přesné analytické metody, ale také nové 



13

techniky a  netradiční suroviny. Příkladem je pří-
prava jídla ve formě pěny (kuchaři jí nazývají špa-
nělským slovem espuma). Téměř každou potravi-
nu lze zpracovat do pěny stejným způsobem, jako 
se pomocí tlakové nádobky vytváří šlehačka. Hna-
cím plynem je v tomto případě oxid dusný (N2O), 
který se šlehačkou ani jinými potravinami chemic-

ky nereaguje. Oxid dusný je známý pod českým 
názvem rajský plyn (anglicky laughing gas). Ve 



14

směsi s kyslíkem se v lékařství stále nabízí jako al-
ternativní anestetikum pro krátkodobou narkózu, 
například při porodu nebo v zubním lékařství. Bo-
hužel jeho narkotické účinky objevili také narko-
mani a  na některých diskotékách v  zahraniční je 
nabízena „dávka smíchu“ v gumovém balónku. To 
je však spojeno s vážným zdravotním rizikem. Pro-
to je oxid dusný v některých zemích prodejný jen 
zákazníkům starším 18 let. Jelikož se oxid dusný 
používá v potravinářství, byl zařazen do seznamu 
„éček“ a dostal číslo E 942. 

Zkušené hospodyně by se asi divily, že se v ku-
chyni může využívat také vakuová pumpa pro pří-
pravu nákypu a kapalný dusík s teplotou –196 ºC 
pro tvorbu majonézy nebo zmrzliny v tuhém sta-
vu. Maso se někdy připravuje dlouhým pečením 
při relativně nízké teplotě tzv. konfitováním. Při 
molekulárním vaření se používají také gely na bá-
zi agaru nebo karagénu, tedy polysacharidů zís-
kávaných z  mořských řas. Výsledkem jsou neob-
vyklé pokrmy, nové chuťové i  vizuální zážitky při 
jídle. Klasické pokrmy, třeba saláty nebo polévky, 
získají molekulární transformací nečekaný vzhled, 
neobvyklý tvar a  často i  překvapivou chuť. Prá-
vě nové kombinace chutí jsou velmi inspirativní. 
Použijeme-li hudební analogii, můžeme mluvit 
o chuťových akordech. Některé jsou klasické a tu-
díž harmonické, třeba typicky česká kombinace 
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kmínu a  česneku na vepřové pečeni, nebo cha-
rakteristický orientální akord čerstvého zázvoru 
s  česnekem. Odvážní šéfkuchaři však zkoumají 
i chuťové kombinace zdánlivě disharmonické, jako 
jsou třeba jahody s pepřem, čokoláda s kaviárem, 
případně vanilková zmrzlina s  ostrou paprikou. 
Molekulární gastronomie se může pokusit po-
dat teoretické vysvětlení, proč jsou tyto nečekané 
kombinace tak působivé, zkrátka otevírá tvůrčím 
profesionálům nové obzory.

Hervé This uvádí řadu konkrétních poznatků 
užitečných i  při běžném domácím vaření. Uká-
zal třeba, jak důležité je přesné nastavení teplo-
ty a doby při optimálním vaření vajec na měkko. 
Po mnoha experimentech dospěl k  doporučení, 
že nejchutnější vejce k  snídani se připraví čtyři-
cetiminutovým zahříváním při teplotě 65 ºC. Při-
dáním malého množství vody k šlehaným bílkům 
také překvapivě zvýšil objem bílkového sněhu, při-
pravil chutnou čokoládovou pěnu jen pomocí vo-
dy a zmrzlinu z olivového oleje a čokolády pomocí 
kapalného dusíku. 

Molekulární gastronomie ovšem nespadla z čis-
tého nebe a  jistě není náhodou, že vznikla právě 
ve Francii. Její kořeny sahají až do osmnáctého 
století. Jean Brillat-Savarin (1755–1826) byl fran-
couzský právník a  politik, hlavně se ale proslavil 
jako gastronom a autor mnoha gastronomických 
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aforizmů. („Řekni mi, co jíš, a já ti povím, kdo jsi.“) 
V roce 1825 vyšla poprvé tiskem jeho slavná kni-
ha Fyziologie chuti. Byla mnohokrát vydána a pře-
ložena a dodnes stojí za přečtení. Savarin chápal 
gastronomii jako uvědomělé, inteligentní stravo-
vání. Pochopil, že kulinářský zážitek souvisí nejen 
s chemií, ale také s psychologií. Každý ví, že kon-
takt s  vnějším světem nám zprostředkuje pětice 
základních smyslů: zrak, sluch, hmat, čich a chuť. 
Všechny dohromady hrají důležitou roli při zážit-
ku z jídla. 
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Právě proto molekulární vaření souvisí s  takzva-
nou „zážitkovou gastronomií“. V katalánském měs-
tě Rosas sídlila slavná restaurace El Bulli. Šéfkuchař 
Ferran Adrià tam nabízel – podle vlastních slov – 
kuchyni založenou na chuti, teplotě, kontrastech, 
struktuře a především „potěšení pro šest smyslů“. 
Tím šestým smyslem mínil právě okouzlení z jídla. 
Od roku 2011 je jeho restaurace přechodně uza-
vřena, možná nyní chystá nová překvapení. Na-
štěstí Ferran Adrià nalezl mnoho následovníků, 
a tak lze v době jeho dovolené „molekulární“, vlast-
ně zážitkovou, gastronomii ochutnat na mnoha 
místech v Evropě včetně Prahy. V pražském hotelu 
Majestic s molekulárním vařením před časem ex-
perimentoval šéfkuchař Dušan Metelka. Jako první 
na světě připravil českou svíčkovou včetně omáčky 
a knedlíků ve formě kopečků bílé pěny (espumy). 
Vzhled tohoto pokrmu se pronikavě změnil, ale 
chuť zůstala prakticky stejná. Nedaleko Londý-
na, ve vesničce Bray, provozuje šéfkuchař Heston 
Marc Blumenthal mediálně známou zážitkovou re-
stauraci „Fat Duck“. Jeden český návštěvník ve své 
internetové recenzi nešetří superlativy, ale záro-
veň uvádí, že cena za večeři včetně aperitivu a vína 
je zde srovnatelná s dovolenou v Egyptě „all inclu-
sive“. S trochou nadsázky však můžeme říci, že pro 
citlivého hosta je zážitek z dobře promyšlené „mo-
lekulární“ večeře srovnatelný s dojmem z koncertu 
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vážné hudby. I když vědecká gastronomie umož-
ňuje mnohé postupy vysvětlit, tvořivost těch nej-
lepších šéfkuchařů opravdu hraničí s uměním, je-
jich kreace jsou vedeny jakýmsi šestým smyslem 
a do značné míry i náhodou.

Obě tváře molekulární gastronomie, ta vědec-
ká i  ta kuchyňská, také jaksi mimochodem pro-
pagují chemii. Ukazují ji jakožto zajímavou, chut-
nou a  voňavou vědu. Opravdu, chemické reakce 
neprobíhají jenom v  průmyslových reaktorech, 
ale také v  kuchyňském mixéru, v  hrnci, na pánvi 
a v troubě. 
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JEDLÉ MOLEKULY

Je podivuhodné, že pradávné představy o dějinách 
světa nemusí být v zásadním rozporu se současný-
mi geologickými poznatky. To platí i pro knihu Ge-
nesis ze Starého zákona. „Země pak byla neslič-
ná a pustá, tma byla nad propastí a Duch Boží se 
vznášel nad vodami.“ Bible Kralická, 1613, Gene-
sis 1,2, První kniha Mojžíšova

Nesmíme ovšem brát bibli úplně doslova, jak 
to činí někteří náboženští fundamentalisté. V kaž-
dém případě se všichni geologové shodují s biblí 
v  tom, že Země byla opravdu na počátku „pustá 
a  prázdná“. S  trochou básnické licence si může-
me představit, že „duch, který se vznášel nad vo-
dami“ je gravitační pole. V  raných geologických 
dějinách naší Země to bylo právě gravitační pole, 
kterým si zeměkoule přitahovala okolo letící ves-
mírná tělesa včetně komet. Právě ty (víme, že jsou 
tvořeny hlavně ledem) dopravily na Zemi velkou 
většinu jejích pozemských zásob vody. Když pak 
Země vychladla a  pokryla se z  velké části vodou 
v  kapalném skupenství, objevil se na Zemi život. 
Podle většiny nyní přijímaných teorií vznikl život 
v  mělkých lagunách prahorního moře. Z  geolo-
gických nálezů nejstarších hornin víme, že nejstar-
ší živé organismy byly mikroskopické útvary, kte-
ré už ale měly hlavní atributy života, tedy výměnu 
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látkovou a schopnost rozmnožování. Potom se ale 
stalo něco, co život na Zemi revolučně přeměnilo. 
Před nějakými 3,5 miliardami let se v geologicky 
poměrně krátké době objevily zelené mikroorga-
nismy, které „vynalezly“ fotosyntézu. Velmi zjed-
nodušeně ji můžeme zapsat následující rovnicí:

6H2O + 6CO2 + sluneční energie → C6H12O6 + 6O2
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Slovy řečeno, zelené rostliny pomocí chlorofy-
lu přemění 6 molekul oxidu uhličitého a 6 mole-
kul vody na 1 molekulu jednoduchého cukru glu-
kózy a zbyde jim jako „odpad“ 6 molekul kyslíku. 
Fotosyntéza je ovšem možná jenom díky sluneč-
ní energii, kterou rostliny „sklízejí“ právě v zelené 
části slunečního spektra. Kyslík je velmi reaktivní 
plyn, a když se na zemské atmosféře poprvé obje-
vil, spálil všechny dosavadní organismy, které na to 
nebyly připraveny. A zelené rostliny tak měly ide-
ální příležitost, aby se začaly rozšiřovat. Postupně 
vystoupily na pevný břeh a vyvíjely se až do podo-
by, jakou známe dnes. Je zajímavé, že i v součas-
né době jsou mikroskopické zelené mikroorganiz-
my (rozsivky v oceánech) velmi důležité pro obsah 
kyslíku v  atmosféře. Uvádí se, že mikroskopické 
rozsivky, vlastně potomci pradávných prahorních 
zelených mikroorganizmů, jsou odpovědné za ce-
lou třetinu veškeré fotosyntézy na Zemi.

Základní rovnici fotosyntézy si zelené rostliny 
zachovaly. Detaily této chemické reakce jsou však 
stále předmětem intenzivního výzkumu a dnes už 
víme, že se mohou u  jednotlivých skupin rostlin 
dost lišit. Důležité ale je, že díky zeleným rostlinám 
můžeme dýchat. Také ovšem musíme něco jíst. 
A také o to se nám zelené rostliny starají. Glukóza 
je totiž základní látka celého potravního řetězce 
a všichni živočichové jsou na ní závislí. Dá se říci, 
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že využívají sluneční energii, která je v  ní v  che-
mické formě uložená. To mají společné s houbami, 
které také k životu využívají energii z rostlin, ať už 
živých nebo tlejících. 
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Sacharidy

Když si zelená rostlina vyrobí glukózu, začne s ní 
dále chemicky nakládat. Především si z  molekul 
glukózy a  fruktózy vytvoří disacharid sacharózu. 
Ta pak proudí ve vodném roztoku cévním systé-
mem rostliny a  dopravuje do různých míst ener-
gii potřebnou k životu. Z glukózy si rostlina také 
tvoří složitější makromolekuly, polysacharidy, jako 
jsou škrob a celulóza. Škrob je pro rostlinu záso-
bárnou energie a pro nás důležitou složkou potra-
vy, protože jej dokážeme rozložit a  strávit. Celu-
lóza je základní stavební materiál rostliny, z  ní si 
rostlina vytváří nosné tkáně, třeba dřevo. Pro nás 
je nestravitelná, ale je také důležitou složkou přijí-
mané potravy. Tvoří jedlou vlákninu. 

Názorným příkladem toho, jak rostliny hospo-
daří s  energií uloženou v  jednoduchých cukrech 
a ve škrobu, jsou brambory. Každá hospodyně ví, 
že brambory skladované při nižší teplotě (pod 3 
°C) zesládnou. Je třeba si uvědomit, že na rozdíl 
od cukru nebo mouky brambory nejsou mrtvou 
potravinou, nýbrž živými organizmy připravený-
mi k novému růstu, až se na jaře zasadí do půdy. 
I ve sklepě v nich probíhá metabolizmus. Přijímají 
ze vzduchu kyslík a vydechují oxid uhličitý. Energii 
pro život si berou právě ze škrobu, který plynule 
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rozkládají na jednodušší cukry. Při nižší teplotě 
se životní procesy zpomalí, ale rozklad škrobu na 
glukózu pokračuje i nadále. Brambory se tak pro-
zíravě připravují na možný mráz. Jelikož roztok 
glukózy ve vodě má nižší bod tuhnutí než čistá vo-
da, zůstane i pod bodem mrazu v buňkách bram-
bor kapalný obsah. Kdyby se vytvořil led, buňku 
by nevratně poškodil (roztrhal). Podobně když ři-
dič zapomene na zimní chladicí kapalinu, zmrzlá 
voda v chladiči jej nevyhnutelně poškodí. Přemě-
na škrobu na glukózu v bramborových hlízách je 
naštěstí v určitém teplotním rozsahu vratná. Když 
se nasládlé brambory na několik dní přenesou do 
tepla, glukóza se opět přemění na škrob. Je proto 
užitečné přenést vždycky týdenní zásobu bram-
bor z chladného sklepa do teplejší spíže.

Všechny látky založené na jednoduchých cuk-
rech, glukóze a fruktóze, se souhrnně označují ja-
ko sacharidy. Když mají sladkou chuť, říká se jim 
cukry. Starší název sacharidů „uhlovodany“ je ot-
rockým překladem anglického „carbohydrates“ 
a dnes se už vyskytne jen ve špatných příručkách. 
Sacharidy jsou jednou ze tří nezbytných složek po-
travy. Dalšími dvěma jsou bílkoviny a tuky, kterým 
se budeme věnovat dále v této kapitole. 

Je důležité si uvědomit, že v  žádné potravině 
se jednotlivé složky nevyskytují samostatně v čis-
té podobě. Například hlavní složkou mouky je sice 
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škrob, ale vždy je v  ní přítomna také bílkovinná 
složka, lepek neboli gluten. Ani bílkoviny se v žád-
né potravině nevyskytují v  čisté formě. Rostlinné 
bílkoviny jsou provázeny sacharidy a živočišné na-
víc také tuky. 

Všechny jedlé molekuly můžeme rozdělit do 
tří skupin podle velikosti na malé, středně velké 
a obrovské. Podle chemického vzorce by se moh-
lo zdát, že vůbec nejmenšími jedlými molekulami 
je voda (H2O) a kuchyňská sůl (NaCl). Ve skuteč-
nosti však tyto látky vytvářejí složité struktury, jak 
si ukážeme v  příští kapitole. Molekuly některých 
sacharidů (např. glukózy nebo sacharózy) a  tu-
ků jsou příkladem středně velkých jedlých mole-
kul. Bílkoviny jsou složeny z  obrovských makro-
molekul.1 Větší jedlé molekuly se musí při trávení 
rozštěpit. O to se starají enzymy, poměrně složité 
bílkovinné molekuly, které působí jako makromo-
lekulární katalyzátory. To znamená, že usnadňují 
biochemické reakce. Takto se v  lidském trávicím 
ústrojí štěpí složitější sacharidy, tuky a ovšem i bíl-
koviny. 

1  Předpona „makro“ naznačuje, že makromolekula je veliká 
a složená z dílčích jednotek, které mohou být stejné nebo i různé.
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Bílkoviny

Molekuly bílkovin mohou být opravdu hodně veli-
ké a složité. Jsou to molekulární řetězce sestavené 
z jednotlivých aminokyselin. Tyto řetězce vytváře-
jí ještě větší struktury. Některé aminokyseliny jsou 
tzv. esenciální, to jsou ty, které si lidské tělo neu-
mí samo syntetizovat a musí je přijímat v potravě. 
V každém případě jsou bílkoviny nezbytnou slož-
kou potravy a jejich zdrojem je v první řadě maso, 
mléko, vejce, ale i některé rostliny.

Enzymy, které dokáží štěpit bílkoviny (rostlin-
ného i živočišného původu) na jednotlivé amino-
kyseliny, má každý člověk od narození ve svém 
trávicím traktu. Je ale zajímavé, že také rostliny 
obsahují enzymy schopné štěpit bílkoviny, některé 
velmi účinné. Můžeme spekulovat nad tím, jakým 
vývojovým mechanismem se tyto enzymy do rost-
lin dostaly. Na první pohled se totiž zdá, že pro 
běžný život rostlin nejsou potřebné. Jakoby se ně-
které rostliny chystaly agresivní býložravce samy 
„sežrat“. Rostlinné enzymy se dají cíleně využívat 
v kuchyni.

Specifické enzymy jsou obsaženy například 
v plodech kiwi (aktinidin), ananasu (bromelin), fí-
ku (ficin) nebo papáji (papain). Těmto enzymům 
se říká proteolytické (nebo proteázy), protože 
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štěpí bílkoviny neboli proteiny. Každý si může 
ověřit účinnost rostlinných enzymů při běžné pří-
pravě masa. Vepřové plátky proložené nakráje-
ným plodem kiwi po několika hodinách marinová-
ní zřetelně zkřehnou. Doba působení rostlinného 
enzymu se však musí citlivě nastavit. Když se pře-
žene, maso získá nežádoucí houbovitou konzisten-
ci. Ze stejného důvodu se kiwi nemůže dávat do 
některých desertů, které obsahují želatinu. Šťáva 
z  čerstvého ananasu se zase může injekční stří-
kačkou vpravit do kuřete a po několika hodinách 
dodá masu křehkost. Z molekulárního hlediska je 
důležité si uvědomit, že účinnost každého rostlin-
ného enzymu použitého pro marinování masa má 
optimální teplotní interval. Obvykle se jedná o tep-
loty v okolí 20 °C. V  restauračním zařízení by se 
možná kuchař dostal do rozporu s  hygienickými 
předpisy, ale amatérský kuchař zde má volné pole 
pro experimenty. Každý enzym má také svoji hor-
ní kritickou teplotu, nad níž se již rozkládá a ztrá-
cí účinnost. Proto nelze pro křehnutí masa použít 
šťávu z konzervy.

Přeměna přírodních bílkovin do stravitelné podo-
by (které se odborně říká denaturace a degradace) 
probíhá běžně při zvýšené teplotě, tedy při kuchyň-
ských postupech, jako je vaření, pečení nebo smaže-
ní. Každý biochemik ví, že tento proces je snazší v ky-
selém prostředí. V kuchyni lze běžně použít například 



28

ocet nebo kyselé mléko, a to i při nižší teplotě. Po jed-
nodenním naložení v kyselém mléce se i méně kvalitní 
hovězí kližka upeče skoro jako svíčková. 

Při teplotě nad 140 °C po denaturaci a degra-
daci bílkovin nastupují Maillardovy reakce. Při 
nich spolu reagují už uvolněné jednoduché ami-
nokyseliny s cukry, které jsou v mase vždy přítom-
ny. Produkty těchto reakcí jsou barevné a vonné 
látky, které dodávají pečeni nebo chlebu charak-
teristickou barvu a  vůni. Maillardovy reakce při 
pečení kuřete lze podpořit vrstvičkou medu. Při 
přípravě polévky z volské oháňky se maso nejprve 
vystaví dostatečně vysoké teplotě (např. se ope-
če na pánvi nebo v troubě) a teprve potom vyvaří 
ve vodě, která už samozřejmě nemůže mít teplo-
tu vyšší, než je bod varu. Prosté vaření hovězího 
masa ve vodě při teplotě 100 °C sice extrahuje 
z  masa směs aminokyselin, ale nestačí ke vzniku 
Maillardových reakcí. Teprve jejich produkty mo-
hou polévce dodat zlatavou barvu a nezaměnitel-
nou vůni. Při tepelné úpravě masa v  mikrovlnné 
troubě vzniká teplo kmity dipólů v  molekulách, 
především v molekulách vody. Jelikož voda vře při 
100 °C, nemůže lokální teplota masa v mikrovln-
né troubě příliš překročit tuto hodnotu. Z  toho 
vyplývá, že při ohřevu v mikrovlnce nemůže dojít 
k Maillardovým reakcím. Voňavá kůrka na mase se 
může připravit dodatečně grilováním.
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