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Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

 

Žák se naučí připravovat pokrmy studené 

kuchyně, naučí se zásady pro jejich 

přípravu, dělení předkrmů, způsob jejich 

podávání. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘEDKRMY 

 
Předkrmy jsou lahůdkové druhy pokrmů, podáváme upravené na malé porce, jsou základem 

složitého menu.  

 

Význam – povzbuzují chuť k jídlu 

 

Zásady podávání 

 

 malá porce (50g – 120g) 

 vzhledný, vkusně upravený 

 pikantní, ne příliš ostrý 

 doplňuje následující chody 

 

Dělení předkrmů – podáváme před polévkou 

 

1. Studené předkrmy  

 z vajec (plněná, obložená) 

 z ryb, korýšů, měkkýšů (v aspiku, koktejly) 

 z jatečného masa (hovězí, telecí, vepřové –paštiky) 

 ze zvěřiny, drůbeže (paštiky, saláty) 

 ze složitých salátů (saláty s majonézou) 

 z plněné zeleniny  

 ze sýrů 

 

2. Teplé předkrmy – podáváme po polévce 

 z vhodně upravených vajec (zapečená) 

 zastřená vejce (přeléváme omáčkami) 

 vaječné omelety (s hráškem, houbami, sýrem, šunkou) 

 vaječné omelety plněné (zeleninou, kaviárem) 

 z upravených těstovin (špagety, ravioly) 

 z rýže (rizoto) 

 ze zeleniny (brokolice, květák, chřest přelité omáčkou, zapečené) 

 z ryb  

 z masa  

 z vnitřností (z mozečku) 

 ze sýrů (sýrový nákyp) 

 

 

Výběr předkrmů můžeme zpestřit 

 

 obloženými chlebíčky, kanapkami 

 drobnými výrobky (košíčky, paštiky) 

 saláty z čerstvé zeleniny s dresinky 

 



 

 

 

TEST 

 
1. Studený předkrm podáváme: a) po polévce 

 b) před polévkou 

 c) po hlavním jídle   

 

2. Teplý předkrm podáváme: a) po polévce 

        b) před polévkou 

        c) po hlavním jídle 

 

3. Předkrmy podáváme ve velikosti porcí: a) 100g -200g 

     b) 50g -120g 

     c) 150g – 200g 

 

4. Výběr předkrmů můžeme zpestřit 
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5. Studené předkrmy připravujeme z 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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7. Co jsou to předkrmy 
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TEST - řešení 
1. Studený předkrm podáváme: a) po polévce 

 b) před polévkou 

 c) po hlavním jídle   

 

2. Teplý předkrm podáváme: a) po polévce 

        b) před polévkou 

        c) po hlavním jídle 

 

3. Předkrmy podáváme ve velikosti porcí: a) 100g -200g 

     b) 50g -120g 

     c) 150g – 200g 

 

4. Výběr předkrmů můžeme zpestřit 

obloženými chlebíčky, kanapkami 

drobnými výrobky (košíčky, paštiky) 

saláty z čerstvé zeleniny s dresinky 

 

5. Studené předkrmy připravujeme z 

z vajec (plněná, obložená) 

z ryb, korýšů, měkkýšů (v aspiku, koktejly) 

z jatečného masa (hovězí, telecí, vepřové –paštiky) 

ze zvěřiny, drůbeže (paštiky, saláty) 

ze složitých salátů (saláty s majonézou) 

z plněné zeleniny  

ze sýrů 

 

6. Teplé předkrmy připravujeme z 

 

z vhodně upravených vajec (zapečená) 

zastřená vejce (přeléváme omáčkami) 

vaječné omelety (s hráškem, houbami, sýrem, šunkou) 

vaječné omelety plněné (zeleninou, kaviárem) 

z upravených těstovin (špagety, ravioly) 

z rýže (rizoto) 

ze zeleniny (brokolice, květák, chřest přelité omáčkou, zapečené) 

z ryb  

z masa  

z vnitřností (z mozečku) 

ze sýrů (sýrový nákyp) 

 

7. Co jsou to předkrmy 

Předkrmy jsou lahůdkové druhy pokrmů, podáváme upravené na malé porce, jsou základem 

složitého menu.  
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