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Coffee is one of the most consumed bewerages in the 

world due to its wonderful aroma and stimulative effects on 
organism. It is prepared from roasted seeds of the coffee 
plants of Rubiaceae family. The most commonly grown spe-
cies − Coffea arabica represents  about 75 % of the world's 
coffee trade. C. arabica is an evergreen shrub or small tree, its 
fruit berry is green when immature, but ripens to yellow and 
becoming black on drying. Berries ripen in seven to nine 
months. Annually is produced about 6−7 million tons of cof-
fee1. Coffee fruits are source of caffeine (0.8−2.5 %) and 
many other natural compounds. Coffee beverages contains 
considerable amount of polysaccharides, mainly galactoman-
nans and type II arabinogalactans2,3. Non digestible, they 
make a part of dietary fibres positively related to several 
physiological and metabolic effects as are lowering blood 
cholesterol, moderation of blood glucose and insulin re-
sponse. However, they play also an important role in the for-
mation and retention of flavor compounds and aroma during 
roasting, they contribute to organoleptic properties of the 
coffee brew such a viscosity, mouth-feel and foam stability in 
espresso coffee as well.    

 Arabinogalactans from roasted coffee as well as from 
green coffee beans and instant coffee have been investigated, 
albeit not extensively, however the polymer primary structure 
has not yet been fully elucidated4,5. The present work reports 
on the isolation and structure characterization of 
a carbohydrate part of an arabinogalactan-protein from freeze 
dried coffee powder from dark roasted Coffea arabica. The 
polymer was composed of Gal (85 %), Ara (8.2 %), Man 
(2.7 %), Glc (2.4 %), Hep (2.7 %) and traces of Xyl residues. 
The preliminary results of chemolytic and spectroscopic in-
vestigation revealed a 3-linked β-galactosyl backbone 
branched at C-6 by side oligomeric chains, structure of which 
is not confirmed yet.  

 
This project has been supported by the Illy Caffe grant, the 
VEGA agency, grant No. 2/0155/08 and the APVV agency, 
grant No. 0030-08.  
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Shrnutí mezinárodní konference  
Polysacharidy IV./Polysaccharides IV. 2008 

 
Mezinárodní konference Polysacharidy IV. se usku-

tečnila ve dnech 13.-14.11.2008 v Praze na Novotného 
lávce 5. Jejími organizátory byla Česká společnost che-
mická a Ústav chemie a technologie sacharidů V�CHT 
Praha. Konference byla zaměřena na výskyt, vlastnosti 
a strukturu biologicky aktivních polysacharidů a jejich 
průmyslové vyu�ití. Odborný program zahrnoval 18 před-
ná�ek a bylo vystaveno 31 posterů.Abstrakta byla publiko-
vána v 9.čísle Chemických listů (102, s.837-858) a plné 
texty byly uveřejněny na CD romu (ISBN : 978-80-86238-
57-9). O vysokém zájmu svědčí počet 75 účastníků; autoři 

příspěvků pocházeli z České republiky, Francie, Itálie, 
Koreje, Polska, Slovenska, Tchaj-wanu a Turecka. Odbor-
ný program byl vhodně doplněn setkáním při sklence kva-
litního moravského vína. 

 
Jana Čopíková 
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AMYLOGRAPH CHARACTERISTICS  
OF FORTIFICATED WHEAT FLOUR 
 
M. HRU�KOVÁ, I. �VEC, and M KUBALOVÁ  
 
V�CHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 

 
Starch quality of wheat fine flour belong to important 

technological characteristics at the breadmaking processes 
and depends on many external and internal conditions. Amy-
lograph viscosity is the resistance of a flour/water suspension 
heated in the Brabender Amylograph /ICC 126/1/ at a con-
stant rate of temperature increase and the rotating bowl. Influ-
ence of different nontraditional cereals as spelta, Triticum 
dicoccum, tritordeum and barley on changes of the wheat 
flour gelatinization behaviour was evaluated. 
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CULTIVARS (Triticum aestivum L.) 
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In the present study, we evaluated the β-glucan content 
of 72 wheat cultivars (Triticum aestivum L.) originated in the 
USA, Slovak Republic, France, Italy, Great Britain and east-
ern Europe (Russia and Ukraine). High β-glucan concen-
trations were found in American cultivars (0,77−1,68 %). 
On the other hand, Italian wheat cultivars were poor in β-
glucans (0,19−0,79 %), showing low level of variability. 
The β-glucan content of Slovak registered cultivars (0,52−
1,35 %) was comparable with the French ones (0,51−
1,37 %).  
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Proč se stát členem České společnosti chemické  
 
Zapojení v České společnosti chemické, členu Asociace českých chemických společností, přiná�í individuálním chemikům 
kromě vlastního členství v největ�í a nejstar�í profesní organizaci chemiků:  
 
• celosvětově uznávanou příslu�nost k jedné z nejstar�ích profesních organizací v chemii na světě, 
• mo�nost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH, 
• kontakty, informace, slu�by, mo�nosti, uplatnění... 
• podstatné slevy u vlo�ného na sjezdech a konferencích, jejich� oficiálním pořadatelem je ČSCH, 
• mo�nost dostávat 4× ročně zdarma tzv. �bulletinové číslo� Chemických listů, 
• mo�nost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami, 
• mo�nost objednání �osobního balíku předplatného� Chemických listů a časopisů konsorcia EUChemSoc, 
• členské informace o nových knihách, produktech a slu�bách i o připravovaných odborných akcích na celém světě, 

informace o dění v evropských chemických  strukturách 
• mo�nost za�ádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu Eurchem, 

platného v celé EU, 
• přístup ke slu�bám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací, 
• mo�nost přidru�eného členství  v IUPAC, 
• mo�nost získání a doporučení členské přihlá�ky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS , 

GDCh, GÖCh, SFC aj.), 
• mo�nost získání příle�itostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH, 
• mo�nost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.), 
• mo�nost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů �Práci hledají�, 
• vedle individuálního členství je mo�né kolektivní členství firem, 
• a řadu dal�ích slu�eb. 
 
 
 
Jak se stát členem ČSCH 
 
Členská přihlá�ka je k dispozici na internetových stránkách ČSCH nebo na sekretariátu ČSCH. Členství je přístupné pro 
v�echny zájemce o chemii a přijetí nového člena doporučí dva členové ČSCH (doporučení je mo�né nahradit odborných 
�ivotopisem), členství nabývá platnosti po schválení hlavním výborem ČSCH.  
Vý�i členských příspěvků a mo�né slevy schvaluje na návrh předsednictva hlavní výbor ČSCH. 


