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Stévia cukrová (Stevia rebaudiana)
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Pri uplatòovaní poiadaviek racionálnej výivy stále viac
vzrastá v posledných rokoch záujem o nízkoenergetické ako aj
diétne potraviny. V súèasnosti sa zvýil záujem o sladidlá na
stéviovom základe, ktoré majú mnohé z poadovaných vlastností, ako sú sladkos, rozpustnos, stabilita, nízka energetická
hodnota bez toxických a karcinogénnych úèinkov (1).
Stévia cukrová (Stevia rebaudiana, Bertoni) je rastlina pochádzajúca z Paraguaja a patrí do kmeòa Eupatoriaceae, èe¾aï
Asteraceae (Compositae). Je to rastlina, ktorá dorastá do výky
3060 cm. Kvety sú biele a listy jednoduché, protistojné, dåky
24 cm. Sladké zloky sa nachádzajú predovetkým v listoch
stévie cukrovej. Ich obsah je 420 % èistej hmotnosti listov
v závislosti od podmienok pestovania. Sladké zloky stévie cukrovej tvoria diterpénové glykozidy 13-hydroxy-ent-kaurenovej
kyseliny (steviolu) a líia sa jedine v glykozidických zlokách
naviazaných na C13 a/alebo C19. Najviac zastúpený glykozid je
steviozid, potom nasleduje rebaudiozid A a ostatné zloky (2).
Steviozid je hlavnou sladkou zlokou listov stévie cukrovej,
je 300´ sladí ako sacharóza (0,4 % roztok) a je zloený zo steviolu,

Tab. I. Sladivos a priemerný obsah diterpénových glykozidov
a ich derivátov v listoch stévie cukrovej (8, 9)
Sladivos
(sacharóza = 1)

Priemerný obsah
v suchých listoch (%)

Steviozid

250  300

5  22

Rebaudiozid A

350  450

1,5  10

Rebaudiozid B

300  350

0,4

Rebaudiozid C

50  120

0,4

Rebaudiozid D

200  300

0,03

Rebaudiozid E

250  300

0,03

Dulkozid A

50  120

0,03

Stevilbiozid

100  125

Diterpénový glykozid

diterpénového karboxylového alkoholu a troch molekúl glukózy (3). Sladivos diterpénových glykozidov je uvedená v tab. I.
Glykozidické extrakty vykazujú horkú pachu, èo je dôvodom mnohých obmedzení pouitia stévie cukrovej ako sladidla (4). Ak surové extrakty neboli èistené, nemôu by akceptované komerène, pretoe mierne cíti horkú chu a sú tmavé.
Neèistoty v surových extraktoch sú hlavne zloky organických
pigmentov a anorganických solí (5).

Cie¾ práce
Proces spracovania sladidiel je komplikovaný, pozostáva
z viacerých krokov: extrakcia, predúprava, separácia a rafinácia
(èistenie). Voda je najviac ob¾úbeným rozpúadlom na extrakciu. Metanol alebo zmes metanolu a vody sa tie èasto pouívajú. Teplota, pH, typ extrakcie a rozpúadlo majú vplyv na neèistoty (proteíny, pigmenty, pektíny, flavonoidy) v extrakte.
Neèistoty môu by zníené vyzráaním s CaCO3 pri pH 10 (6).
Cie¾om naej práce bol výber vhodnej metódy na extrakciu
steviozidov, zisti vplyv teploty na mnostvo vyextrahovaných
steviozidov a stanovi ich mnostvo. Výsledky èistenia extraktov udávané v literatúre nie sú jednoznaèné, preto sme sa zamerali aj na výber vhodných chemikálií a urèenie ich vzájomného pomeru pri pouití na èistenie extraktov stévie cukrovej,
sledovanie rýchlosti sedimentácie a filtrácie roztokov po vyèistení, sledovanie vplyvu pH hodnoty a objemu pridávaných chemikálií na tvorbu zrazeniny, farbu vyèisteného extraktu a mnostvo steviozidov v extrakte pri rôznych hodnotách refrakcie pred
a po vyèistení (zistenie strát v %).

Pracovné postupy a výsledky
Na analýzu nám slúili tri vzorky  suené listy stévie cukrovej rozomleté na práok (krajina pôvodu: Uzbekistan), drvené suené listy a stonky stévie cukrovej (krajina pôvodu: Ukra-



Tab. II. Extrakcia pri teplote 25 oC (krajina pôvodu stévie: Ukrajina)
Extrakt è.

Rf
(%)

pH

Steviozidy (mg/100 g listov
stévie cukrovej)

Vvody
(ml)

Tab. III. Extrakcia pri teplote 50 oC (krajina pôvodu stévie: Ukrajina)
Extrakt è.

Rf
(%)

pH

Steviozidy (mg/100 g listov
stévie cukrovej)

Vvody
(ml)

I

4,0

6,0

5 118,14

700

I

4,5

5,8

4 981,19

700

II

2,0

6,5

1 279,89

500

II

2,4

6,2

1 299,96

500

III

1,2

6,7

551,89

500

III

1,4

6,6

581,46

500

I + II + III







I + II + III





6 949,92

Vvody  voda pridaná v jednotlivých stupòoch extrakcie na 100 g listov stévie.
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6 862,61



Vvody  voda pridaná v jednotlivých stupòoch extrakcie na 100 g listov.
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jina) a zahustený extrakt stévie cukrovej (Rf = 70 %, krajina
Tab. IV. Extrakcia pri teplote 75 oC (krajina pôvodu stévie: Ukrajina)
pôvodu: Ukrajina).
Extrakt è.
Rf
pH
Steviozidy (mg/100 g listov
Vvody
Extrakcia steviozidov z listov stévie cukrovej bola uskuto(ml)
(%)
stévie cukrovej)
ènená nasledujúcimi spôsobmi: extrakciou vodou a s 2 % CaCO3.
Stanovenie obsahu steviziodov sa uskutoènilo vyuitím metódy
I
5,0
5,8
5 399,42
700
stanovenia redukujúcich cukrov  Schoorlovou metódou.
II
2,5
6,2
1 381,34
500
Pod¾a väèiny odporúèaní literatúry najviac pouívaným
III
1,5
6,6
648,21
500
extrakèným roztokom v procese extrakcie je voda. Odborná literatúra uvádza viacero postupov, pri ktorých napr. teplota exI + II + III


7 428,97

trakcie sa pohybuje od laboratórnej a po var. Najèastejie sa
pouíva laboratórna teplota. Na základe týchto odporúèaní bola
Vvody  mnostvo vody pridanej v jednotlivých stupòoch extrakcie na 100 g
listov stévie cukrovej.
vykonaná trojstupòová extrakcia pri teplote 25 oC, 50 oC a 75 oC
pri intenzívnom mieaní pomocou magnetického mieadla
30 min. Na oddelenie filtrátu sa pouíval Büchnerov lievik
so zvyujúcou hodnotou Rf bolo potrebné pipetova menie
s filtraènou prepákou, ktorú tvorila silónová plachetka. Nako¾ko
mnostvo extraktu a riedi ho do objemu 20 ml vodou, pretoe
niektoré filtráty mierne opalizovali, pouili sme dofiltráciu cez
pri niích hodnotách Rf bol pri titrácii lepie pozorovate¾ný
vatový filter. Výsledky sú uvedené v tab. II.IV.
farebný prechod a do sfarbenia bielej kávy. Najlepie pozoroExtrakcia s 2% CaCO3 bola uskutoènená na základe odpovate¾ný farebný prechod bol pozorovaný pri Rf hodnote 1,0 %.
rúèaní uvedených v literatúre. BAXA ET AL. (7) sledovali kinetiku
Poèas 2 min. zahrievania extrakty I vytvárali penu, èo bolo
extrakcie farbív a steviozidov do vody a 2% vodného roztoku
pravdepodobne spôsobené prítomnosou saponínov, ktoré do
CaCO3. Vo svojich výsledkoch uvádzajú, e extrakcia s pouitím
extraktu preli v procese extrakcie. Ostatné extrakty penili mierne
2% roztoku CaCO3 sa javila ako najvhodnejí spôsob extrakcie
alebo vôbec nepenili. Extrakty I pripravené extrakciou s 2%
steviozidov z listov stévie cukrovej, aj keï mierny prebytok
roztokom CaCO3 poèas 2 min. zahrievania ve¾mi intenzívne penili,
CaCO3 do urèitej miery zvyoval podiel vyextrahovaných farbív,
pravdepodobne ako dôsledok reakcie saponínov z listov stévie
ale taktie sa zvyoval podiel vyextrahovaných steviozidov.
cukrovej a vápenatých iónov z CaCO3, èo sa prejaviVýsledky sú uvedené v tab. V. a tab. VI.
lo uvo¾òovaním CO2.
Ako vyplýva z výsledkov z tab. II.IV., mono kontatova,
V procese èistenia dochádza k odstráneniu niektorých spriee so zvyujúcou sa teplotou dochádzalo k postupnévodných a farebných látok, ktoré spolu so steviozidmi prechádmu miernemu zvyovaniu výanosti extrakcie. Pri vyích tepzajú v procese extrakcie do extraktu. Èistenie extraktov stévie
lotách bola stévia cukrová viac zaparená a rozdrobená, vznikalo väèie mnostvo malých èastíc, ktoré upchávali póry filtraèného materiálu a filtraèný
koláè bol maz¾avý.
Pri extrakcii s 2% CaCO3 celý proces pre- Tab. V. Trojstupòová extrakcia s 2% CaCO3 a stanovenie obsahu steviozidov
biehal rovnako ako pri vodnej extrakcii, iba
v extrakte stévie cukrovej (krajina pôvodu: Ukrajina)
s tým rozdielom, e do prvého stupòa sa naExtrakt è.
Rf
pH
Vextraktu
Vvody
Steviozidy*
Steviozidy**
miesto vody pridal 2% roztok CaCO3. Extrak(%)
(ml)
(ml) (mg/100 g listov stévie) (mg/100 g listov stévie)
o
cia bola uskutoènená iba pri teplote 25 C.
Filtrácia cez Büchnerov lievik s filtraènou preI
3,5
6,0
1 870 2 400
3 190,60
4 094,88
pákou v porovnaní s filtráciou pri vodnej exII
1,0
6,5
1 380 1 500
731,59
795,20
trakcii bola rýchlejia, filtraèný extrakt vak viac
III
2,5
6,1
3 250 3 900
3 922,19
4 890,08
penil prítomnosou CaCO3.
Najviac steviozidov sa vyextrahovalo
I + II + III
0,5
6,8
1 380 1 500
297,21
323,07
v I. stupni extrakcie pri vetkých teplotách pri
extrakcii s vodou a rovnako aj pri extrakcii
s 2% CaCO3, prièom v ïalích stupòoch extrakcie sa mnostvo vyextrahovaných stevio- Tab. VI. Trojstupòová extrakcia s 2% CaCO3 a stanovenie obsahu steviozidov
zidov zniovalo. Pod¾a výsledkov extrakcií je
v extrakte stévie cukrovej (krajina pôvodu: Ukrajina)
moné kontatova, e staèí vykona trojstupExtrakt è.
Rf
pH
Vextraktu
Vvody
Steviozidy*
Steviozidy**
òovú extrakciu, prièom tretí extrakt je moné
(ml)
(ml) (mg/100 g listov stévie) (mg/100 g listov stévie)
(%)
poui do prvého stupòa nasledujúcej extrakcie namiesto prídavku vody.
I
6,5
5,9
1 660 2 400


Pri stanovení obsahu steviozidov titraènou
II
2,0
6,5
1 440 1 500


metódou pod¾a Schoorla je potrebné bra do
III
4,5
6,0
3 100 3 900
3 332,23
4 192,16
úvahy Rf hodnotu extraktu, pretoe pri vyích Rf hodnotách pri pipetovaní 20 ml exI + II + III
1,0
7,0
1 500 1 500
344,84
344,84
traktu neprebiehal pri titrácii farebný prechod
klasicky ako u ostatných extraktov, ale bol * vypoèítané na objem získaného extraktu v jednotlivých stupòoch extrakcie,
** vypoèítané na objem vody pridanej v jednotlivých stupòoch extrakcie,
ako pozorovate¾ný, spotreby boli ve¾mi malé V  mnostvo vody pridanej v jednotlivých stupòoch extrakcie na 300 g listov stévie cukrovody
(0,5 ml) a niektoré stanovenia vôbec nevyli,
vej (v prvom stupni bol pridaný 2% roztok CaCO3),
absolútne nenastal farebný prechod. Preto Vextraktu  mnostvo získaného extraktu v jednotlivých stupòoch extrakcie z 300 g listov stévie.
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Obr. 1. Zmeny obsahu steviozidov v 100 ml extraktu v závislosti
od pH a od mnostva FeCl3 pri Rf hodnote 1,0 %

Obr. 2. Zmena absorbancie v závislosti od pH a od mnostva
FeCl3 pri Rf hodnote 1,0 %

cukrovej sme uskutoènili pomocou FeCl3.6H2O, Al2(SO4)3,
Fe2(SO4)3.18H2O, octanu zinoènatého, octanu olovnatého
a octanu vápenatého.
Èistenie pomocou FeCl3.6H2O ukázalo, e postaèuje minimálne mnostvo 30% suspenzie Ca(OH)2 na dosiahnutie pH
hodnoty 12, prièom roztok nad sedimentom bol stále tmavý.
Taktie sa zistilo, e so zvyujúcim mnostvom 30% suspenzie
Ca(OH)2 sa pH hodnota nemenila a zostávala na pH hodnote
12,0. Postupným pridávaním 30% suspenzie Ca(OH)2 bol èíry
roztok svetlejí, ale sedimentácia sa spoma¾ovala. Pri porovnávaní èistenia extraktov èistením pomocou FeCl3.6H2O za pridávania 30% suspenzie Ca(OH)2 alebo prákového Ca(OH)2 sme
dospeli k zisteniu, e po prídavku 30% suspenzie Ca(OH)2 bola
rýchlos sedimentácie pomalia ako po prídavku prákového
Ca(OH)2, ale naopak, roztoky boli svetlejie. Na základe tohto
zistenia je výhodnejie poui Ca(OH)2 vo forme 30% suspenzie.
Pri porovnávaní rýchlosti sedimentácie bola sedimentácia pomalia pri extraktoch pripravených extrakciou s vodou a bez prídavku flokulantu, ale naopak hodnoty absorbancie boli niie ako
u extraktov pripravených extrakciou s 2% CaCO3. Po sedimentácii extraktov pripravených extrakciou s vodou boli vetky èíre
podiely tmavé, málo prieh¾adné a sediment bol tmavohnedý.
U extraktov získaných extrakciou s 2% CaCO3 boli tie vetky èíre
podiely tmavé, avak tmavie ako pri extrakcii s vodou.
Èistením pomocou Al2(SO4)3 sme zistili, e sedimentácia po
pridaní niích mnostiev 30% suspenzie Ca(OH)2 bola prakticky nulová, èie nevhodná. Po pridaní vyieho mnostva tejto
suspenzie sme zistili, e èím bola sedimentácia pomalia, tým
boli roztoky svetlejie. Rýchlos sedimentácie bola rýchlejia pri
extraktoch pripravených extrakciou s vodou a tie hodnoty absorbancie boli niie ako u extraktov pripravených extrakciou
s 2% CaCO3. Pridaním prákového CaSO4 sme zistili, e aj keï
bola dosiahnutá najvyia rýchlos sedimentácie, výsledné roztoky boli tmavé, èo je neiaduce.
Pri èistení extraktov stévie pomocou Fe2(SO4)3.18H2O
sme porovnávali rýchlos sedimentácie a absorbancie extraktov
pripravených extrakciou s vodou a s 2% CaCO3 po pridaní flokulantu a bez neho. Dospeli sme k zisteniu, e po sedimentácii
extraktov pripravených extrakciou s 2% CaCO3 boli vetky èíre
podiely tmavé, tmavie ako pri extrakcii s vodou. Výsledky
v rýchlosti sedimentácie vo vetkých variantoch boli pribline
rovnaké, neprejavovali sa výraznejími rozdielmi.

Pri èistení octanom vápenatým boli roztoky po filtrácii tmavé, niektoré a zakalené, preto sme upustili od jeho pouitia.
Roztoky po èistení octanom zinoènatým vykazovali mierne ltohnedá sfarbenie, niektoré boli zakalené, ale so zvyujúcim sa
prídavkom octanu zinoènatého boli svetlejie a èíre. Problém
bol vak s odstránením zinku, ktorý po filtrácii prechádzal
v znaènom mnostve do roztoku a preto sme od jeho pouitia
taktie upustili. Roztoky èistené octanom olovnatým boli síce
ltej farby, èie výsledky èistenia boli pozitívne, ale keïe octan
olovnatý je jed, nepouil sa v ïalích procesoch èistenia extraktov stévie cukrovej.
Po vykonaní experimentálnej èasti a väèiny odporúèaní
uvedených v literatúre bola na èistenie extraktu vybraná kombinácia roztoku FeCl3 s prídavkom suspenzie Ca(OH)2 pri troch
pH hodnotách (9,0; 10,0 a 11,0) a rôznych refrakciách extraktu.
Na kadé stanovenie sa pouilo 100 ml extraktu o rôznej
refrakcii (1,0; 2,0; 3,0 %), ktoré boli pripravené riedením spojeného extraktu I a II získaného v procese extrakcie s 2 % CaCO3.
Straty boli vypoèítané zo skutoèného obsahu steviozidov v 100 ml
extraktu s Rf hodnotou 1,0; 2,0; 3,0 % pred vyèistením. Najlepie výsledky boli dosiahnuté pri pH hodnote 9,0 (obr. 1.), pretoe pri vyích hodnotách pH boli vyie straty steviozidov, èo
je neiaduce. So zvyujúcim sa prídavkom FeCl3 a Ca(OH)2
a zároveò aj so zvyujúcou sa Rf hodnotou dochádzalo
k zvyovaniu strát steviozidov.
Z výsledkov uvedených na obr. 2. mono kontatova, e
so zvyujúcim sa prídavkom FeCl3 a Ca(OH)2 a so zvyujúcou
sa hodnotou pH dochádzalo k zniovaniu hodnoty absorbancie
extraktov. Roztoky po filtrácii boli èíre a ltohnedej farby. Na
druhej strane so zvyujúcim sa prídavkom FeCl3 a Ca(OH)2
a zvyujúcou sa hodnotou pH dochádzalo k vyím stratám steviozidov, èo je neiaduce. Výsledky sú v princípe rovnaké pri
vetkých refrakciách, a s tým rozdielom, e na dosiahnutie rovnakej absorbancie pri refrakcii 1,0; 2,0 a 3,0 % je potrebný rôzny prídavok FeCl3, a e straty steviozidov sú pri vyej refrakcii
a pribline rovnakej absorbancii vyie. Straty steviozidov sa vak
dajú zníi premývaním zrazeniny na filtroch, èo bolo overené
v ïalích experimentoch.
Èo sa týka Rf hodnôt, tak pri niích hodnotách refrakcie
bol na dosiahnutie urèitej hodnoty absorbancie potrebný nií
prídavok FeCl3 a Ca(OH)2 ako pri vyích hodnotách refrakcie.
Na druhej strane vak extrakty s niou refrakciou obsahujú

318

LCaØ 124, è. 11, listopad 2008

MINAROVIÈOVÁ, DANDÁR, ÈUMAKOV: Stévia cukrová (Stevia rebaudiana)

v systéme viac vody, èím sa zvýia náklady na odparovanie. Pri
vyích hodnotách refrakcie je v systéme menej vody, ale prídavkom vyieho mnostva FeCl3 a Ca(OH)2 vo forme roztokov
sa do systému opä vnáa voda a zároveò sa zvyujú aj straty
steviozidov, ktoré sa síce dajú zníi premývaním filtrov, ale to
znamená vnáanie ïalej vody do systému. Napríklad pri Rf
hodnote 2 % sme mali v 100 ml I. filtrátu 72 mg steviozidov
a straty boli 56 %. Pri Rf hodnote 6 % bolo v 100 ml I. filtrátu
127 mg steviozidov, ale straty boli a 88 %.

Záver
Cie¾om práce bolo vyextrahova steviozidy z listov stévie
cukrovej. Pod¾a výsledkov extrakcií je moné kontatova, e
staèí vykona trojstupòovú extrakciu, prièom tretí extrakt je moné
poui do prvého stupòa nasledujúcej extrakcie namiesto prídavku vody. Pouili sme tri spôsoby extrakcie steviozidov, prièom najvyiu výanos sme dosiahli pri extrakcii vodou pri teplote 75 oC. Pri stanovení obsahu steviozidov Schoorlovou metódou
bolo potrebné bra do úvahy Rf hodnotu extraktov, prièom najlepie podmienky pre stanovenie boli pri Rf hodnote 1,0.
Na èistenie extraktov stévie cukrovej bola vybraná kombinácia roztoku FeCl3 a roztoku Ca(OH)2 pri troch rôznych pH
hodnotách a rôznych Rf hodnotách 16 %. Najlepie výsledky
boli dosiahnuté pri pH hodnote 9,0, pretoe pri vyích hodnotách pH boli vyie straty steviozidov, èo je neiaduce. So zvyujúcim sa prídavkom FeCl3 a Ca(OH)2 a zároveò aj so zvyujúcou sa Rf hodnotou dochádzalo k zvyovaniu strát steviozidov.
Najoptimálnejie podmienky pre èistenie extraktov stévie cukrovej boli dosiahnuté pri niích prídavkoch FeCl3 a Ca(OH)2,
pretoe nedochádzalo k príli vysokým stratám steviozidov,
aj keï hodnota absorbancie bola vyia. Pri vyích prídavkoch
FeCl3 a Ca(OH)2 bola hodnota absorbancie nízka, ale straty steviozidov boli vyie. Vzniknuté straty steviozidov sa vak dali
zníi následným premývaním filtrov, prièom sa vak do systému vnáala voda. Prípadne by bolo moné II filtráty z premývania
filtrov poui do niektorého stupòa extrakcie namiesto prídavku
vody. Èo sa týka Rf hodnoty, výhodnejie bolo pracova pri
vyích respektíve stredných Rf hodnotách, pretoe pri niích
Rf hodnotách je v systéme viac vody, èím by sa zvýili náklady
na odparovanie. Príli vysoké Rf hodnoty taktie neboli príli
vhodné, pretoe sa musel zvýi prídavok FeCl3 a Ca(OH)2, èím
zároveò dochádzalo aj ku zvýeniu strát steviozidov.
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Minarovièová L., Dandár A., Èumakov A.: Sweet leaf (Stevia
rebaudiana)
The aim of this work was extraction and purification of stevioside
from the leaves of Stevia rebaudiana Bertoni. Stevioside was extracted with water and with 2% solution of CaCO3. The extract of
Stevia rebaudiana Bertoni was purified with a combination of solution FeCl3 and solution Ca(OH)2 at three different pH (9.0; 10.0 and
11.0). The best results were reached at the pH value 9.0 because
there were the lowest losses of stevioside. By increasing addition of
FeCl3 and Ca(OH)2, the value of absorbance was decreasing, but
losses of stevioside were increasing. The most optimal conditions
were reached at the Rf value 3.0. The stevioside, calcium and iron
content were determined in the cleared extracts.
Key words: sweetener, stevioside, extraction, purification.
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Výbìr vhodného pufru pro stanovení barvy pøi
pH = 6,4 dle ICUMSA (Selection of suitable buffer for
ICUMSA color determination at pH = 6,4)
Na zasedání ICUMSA v roce 2066 bylo doporuèeno stanovení
barvy cukerných roztokù pøi pH = 6,4 s tím, e optimální sloení ústojného roztoku pro stabilizaci bude jetì dále studováno. Autoøi porovnávali k tomuto úèelu celkem ètyøi pufry,
z nich nejlepí výsledky poskytl roztok 200 mmol/l morfolinetan- sulfonové kyseliny upravený 1 mol/l NaOH na pH = 6,4
pøesnì. Pøi mìøení barvy rùzných cukerných roztokù, po odstranìní zákalu filtrací estercelulosovým filtrem o velikosti pórù
0,45 mm, byly získány velmi dobré a stabilní výsledky.
Zuckerind., 133, 2008, è.8, s. 497502.

Èí

319

