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Škrob a jeho funkční rozdílnost (Starch and
their functional diversity)
Moderní technologie škrobu se zabývá jak výrobou
nativního škrobu z kukuřice, pšenice, brambor a kasa
vy, tak i přípravou širokého sortimentu komerčně zajímavých produktů z nativního škrobu, jako je měkký
(voskový) škrob a výrobky s vysokým obsahem
amylosy z kukuřičného, bramborového, hrachového
a rýžového škrobu. Funkčnost těchto nativních
škrobů z hlediska botnání a gelovatění je definována
botanickými charakteristikami (velikost zrn, obsah
amylosy, obsah fosfátů a lipidů). Funkční rozdílnost
těchto nativních škrobů rovněž souvisí s použitými
fyzikálními a enzymovými modifikačními postupy,
jako je např. bubnové nebo válcové sušení, extruze
nebo sprejové sušení spojené s aglomerací částic, vlhká
tepelná úprava nebo žíhání/pražení. Široký sortiment
upravených nativních škrobů může nahradit mnohá
doposud používaná potravinářská aditiva na bázi che
micky modifikovaných škrobů, označovaných E-kódy.
Zuckerind. / Sugar Ind., 141, 2016, č.4, s. 209–215.
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Udržitelná cesta k novému cukernímu trhu
EU era (Sustainable approach towards the new
EU-Sugar Market era)
Nizozemská společnost Suiker Unie má v severozápadní
Evropě silnou pozici na trhu díky nejnižším provoz
ním nákladům při výrobě cukru. Významným pilířem
tohoto postavení je udržitelnost. Společnost vyvinula
Masterplan, který by měl připravit cukrovary společnosti
na novou situaci na trhu s cukrem po roce 2017.
Úsilí o snižování provozních nákladů a udržitelnost
(uhlíková stopa) byly transformovány ve změněných
podmínkách do nárůstu výrobní kapacity, bez nárůstu
spotřeby páry, pachových emisí a hluku.
Zuckerind. / Sugar Ind., 141, 2016, č.3, s. 151–155.
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Nově realizované projekty v globálním sektoru cukr od září 2014 do června 2015 (New
build projects in the global sugar sector over
September 2014 to June 2015)
Nejdůležitější projekty realizované ve světě v cukrovar
nickém sektoru, uvedené v článku, lze shrnout takto:
a) největší investice jsou směrovány do třtinového cuk
rovarnictví, což i odpovídá skutečnosti, že 75 % svě
tové výroby cukru je ze třtiny;
b) investice do bio-obnovitelných technologií jsou
zaměřeny na výstavbu nových kapacit pro výrobu
bioetanolu (z třtiny, kukuřice, celulosy) a na apli
kace kogeneračních jednotek;
c) z geografického hlediska je zřejmá největší expan
ze v Asii (Čína, Indonésie, Thajsko, Indie, Filipíny).
Int. Sugar J., 117, 2015, č.1399, s. 484–487.
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Ing. Jaroslav Málek oslavil šedesáté narozeniny
Ing. Jaroslav Málek, ředitel společnosti VUC Praha, a. s.,
se narodil před šedesáti lety, 15. 1. 1957, v jihočeském Táboře.
Vyrůstal v obci Dědice u Mladé Vožice. Po maturitě na SPŠ
strojnické v Táboře (1976) studoval na Fakultě strojního inže
nýrství ČVUT v Praze obor Stroje a zařízení pro potravinářský
a spotřební průmysl. Vysokou školu dokončil v roce 1983.
Po absolvování základní vojenské služby nastoupil v roce 1984
do Kolínských cukrovarů, n. p., kde zahájil svou cukrovarnickou
kariéru v cukrovaru Nymburk jako zástupce strojmistra. Svou
druhou kampaň absolvoval na témže postu v cukrovaru Vrdy, poté
pracoval v Kolínských cukrovarech jako hlavní mechanik. V letech
1991 až 1998 působil jako ředitel ve společnosti MZD Dobrovice,
vyrábějící strojní zařízení pro potravinářský průmysl se specia
lizací na cukrovary. V roce 1998 nastoupil do VUC Praha, a. s.
Zde pracoval nejprve v odboru realizace, později na útvaru
ekonomiky a obchodu, kde se jeho kariéra začala orientovat na
východní trhy. Od roku 2007 je ředitelem společnosti VUC Praha,
která pod jeho vedením realizovala prodej zařízení do cukrovarů
mnoha zemí, především ve východní Evropě (kalolisy, linky na
výrobu kostkového cukru a balení cukru, mlýn na cukr a další).
Pracovníci českého a slovenského cukrovarnického průmyslu
Ing. Málka dobře znají z tradičních cukrovarnických konferencí
či dalších odborných akcí, které VUC Praha pořádá.
Jubilantovi přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho dalších
úspěchů v práci i osobním životě.
Blahoslav Marek

Za Ing. Jiřím Votlučkou
Ve věku nedožitých 77 let zemřel 27. listopadu 2016 Ing. Jiří
Votlučka. Jako pracovník strojního vývoje a projekce působil
řadu let v cukrovarnickém výzkumu, a to od roku 1979 (v tehdy
nově založeném podniku VVZCP, n. p.) až do ukončení činnosti
společnosti VUC Praha, a. s., v Modřanech v závěru roku 2000.
Karel Duffek
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