
Vyhnite sa  

tvorbe metanolu 
 
Metanol je pre ovocné destiláty obzvlášť dráždivým slovom, pretože je toxický 

a má štipľavý zápach. Metylová skupina sa viaže na vlastný pektín ovocia.   

Pektín  je  dlhý reťazec jednotiek kyseliny galakturónovej, ktorý priľne viac alebo 

menej k metanolu - hovorí sa o stupni metylácie pektínu. Rôzne druhy ovocia 

vykazujú veľmi odlišné stupne metylácie, pričom opäť dochádza k veľkým 

odchýlkam, pokiaľ ide o celkové množstvo pektínu. Potenciál problematického 

obsahu metanolu v destiláte sa preto musí posudzovať individuálne pre každé 

spracovávané ovocie. V nariadení EÚ 110/2008 sú maximálne hodnoty v 

destiláte stanovené medzi 1 000 mg na 100 ml čistého alkoholu (všeobecná 

limitná hodnota pre ovocné destiláty) a 1 350 mg na 100 ml čistého alkoholu 

(tvrdo dužinaté ovocie s veľmi vysokým obsahom pektínu). 

 
 K uvoľneniu rezervy metanolu dochádza, keď je ovocie prezreté, alebo  počas 

jeho skladovania. Toto uvoľňovanie pokračuje počas fermentácie a 

dočasného skladovania prekvaseného kvasu. Enzýmy pridané počas 

rmutovania a kvasenia používajú rovnaký osvedčený mechanizmus: pektín 

esterázu - tento enzým prebieha pozdĺž pektínového reťazca a uvoľňuje 

metanol - a polygalakturonázu, ktorá rmut viditeľne skvapalňuje. Napriek 

problému s metanolom existujú  dobré dôvody na prácu s týmto "klasickým 

mechanizmom". V prvom rade je možné kontrolovať dávkovanie a dobu 

pôsobenia enzýmu a rýchla fermentácia znižuje vplyv vlastných enzýmov z 

ovocia. Okrem toho existuje aj ovocie s veľmi tvrdou dužinou, ako napríklad 

dule alebo oskoruša. Tu musí byť rmut skvapalnený tak či tak, aby bola zaistená 

dostatočná pohyblivosť kvasiniek v rmute na získanie prístupu k fruktóze a na 

únik produktu fermentácie: CO2. Najefektívnejšie sa to deje pomocou 

maceračného enzýmu, ako je Distizym® FM-TOP. 

 

Alternatívnym prístupom k úplnej degradácii pektínu je použitie pektínovej 

lyázy. Podobne ako polygalakurónáza sa pripája priamo k reťazovej štruktúre 

pektínu a uprednostňuje reťazové spojenia, ktoré sú metylované. Výsledkom je, 

že samotná lyáza neuvoľňuje žiadny metanol a znižuje účinnosť vlastných 

esteráz z ovocia, pretože už nemôžu pracovať pozdĺž pektínového reťazca, ale 

najskôr musia nájsť svoj substrát na spracovanie. 

 

 

   



 
 
 

 

Podľa tejto myšlienky bola osvedčená špeciálna pektináza Distizym® FM teraz 

preformulovaná na takmer čistú pektín lyázu. Ostatné frakcie pektinázy sú len 

veľmi slabé (pozri obr. 1). 

 

 

Porovnanie účinkov jednotlivých frakcií  Distizym® FM a bežnej pektinázy 
 

V priebehu predpokladanej doby fermentácie je viskozita rmutu dostatočne 

znížená, aby sa zaistila rýchla tvorba alkoholu a aby sa zabránilo prilepeniu 

priľnavého materiálu ovocného rmutu k stenám destilačného kotla. 

V tejto súvislosti je dôležité aj používanie enzýmových prípravkov, 

pochádzajúcich z geneticky nemodifikovaného (NON-GMO) materiálu, 

pretože mnohé pálenice prikladajú význam ekologickej certifikácii, alebo chcú 

vyvážať výsledné kaly ako hnojivo do ekologického poľnohospodárstva. 
 

Zďaleka najväčší vplyv na uvoľnený metanol by sa dosiahol krátkodobým 

zahrievaním (80 °C, 40 sekúnd) čerstvo pomletého ovocia. Je však 

nepravdepodobné, že by táto prax bola účinne uskutočniteľná pri remeselnej 

prevádzke, alebo s malými špeciálnymi šaržami. Na druhej strane sa dá ľahko 

dodržať krátka doba skladovania medzi  fermentáciou  a destiláciou, lebo 

dlhodobé skladovanie (aj pri nízkej teplote) prekvaseného kvasu spôsobuje 

nežiadúcu miernu aktivitu esteráz .  

 

 

  


