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PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA POTRAVIN 
 

Předběžná příprava potravin rostlinného původu. 
Předběžnou přípravou rozumíme odstranění nejedlých a nevzhledných částí 

potravin. Potraviny se stávají vzhlednější, chutnější a stravitelnější. 

Dodržujeme zásady 

- veškeré opracování potravin provádíme tak, aby se zachovala jejich 

kvalita a aby ztráty byly co nejmenší 

- suroviny čistíme vcelku, krájíme je až před vlastní úpravou 

- používáme pouze kvalitní nádobí a náčiní z nerezové oceli, skla, 

porcelánu 

- suroviny ve vodě máčíme jen po nezbytně nutnou dobu 

 

1. čištění suchým způsobem 

 

přebírání – luštěniny, rýže 

loupání – ovoce, brambor, okurky, cibule, česnek 

škrábání – nové brambory, kořenová zelenina 

okrajování – listy zelí, kapusty 

vypeckování – ovoce 

vykrajování – porušené části ovoce, zeleniny 

roztloukání – ořechy, mandle 

vylupování – fazole, hrášek 

prosívání – mouka 

lisování – citrony 

oddělení stopek, semeníků a stonků 
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2. čištění mokrým způsobem 

odstraňování povrchových nečistot 

ponoření do vody – křehké ovoce 

proudem vody – zelí, kapusta, zelené natě 

máčení – brambory 

máčení ve vlažné osolené vodě – květák, brokolice 

sprchování – křehké ovoce, zelenina 

oplachování pod tekoucí vodou – kořenová zelenina, brambory 

výměna vody – houby, špenát 

 

MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

krájení – cibule, brambory, kořenová zelenina, ovoce čtvrtky, půlky, 

plátky, kolečka, nudličky, hranolky) 

lisování – česnek 

strouhání – kořenová zelenina, brambory,  

vykrajování – ovoce 

 

 

PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA MASA 
Druhy jatečného masa: hovězí, telecí, vepřové, skopové 

Dělení masa 

- v celých kusech (skopové) 

- dělené na půlky (vepřové, telecí) 

- dělené na čtvrtě (hovězí  

- dělené na části podle jakostních tříd 
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Předběžná příprava 

- odležení – odležené maso poznáme – při tlaku prstů není pružné 

zůstává vněm otlak prstů 

prýští z něj šťáva 

získává matnou barvu 

- vykosťování – oddělení kostí od masa 

- omývání 

- dělení (krájení) na porce 

- odblaňování 

- naklepávání 

- mletí 

- škrábání 

- protýkání (špikování plnění masa – plnění vcelku, porcovaná masa 

 

http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/maso-a-prilohy/jak-poznat-kvalitni-hovezi(17.2.2012)/ 

http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/maso-a-prilohy/jak-poznat-kvalitni-hovezi(17.2.2012)/
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http://www.recepty-kucharka.eu/hovezi-maso-dusene/(17.2.2012) 

http://www.jehnecimaso.cz/obchod/veprove-maso/(17.2.2012) 

 

Předběžná příprava drůbeže 

Drůbež – hrabavá (slepice, kuře, krocan, krůta, perlička, holub, kohout) 
vodní (husa, kachna  

 
http://hyper.cz/new/index.php/component/content/article/34-aktuality/217-eskobudjovicke-tesco-prodalo-zakaznikm-

zapachajici-kue(17.2.2012) 

 

Předběžná příprava 

- zabíjení 

- čištění a škubání 

- kuchání 

- formování 

-  porcování 

 

http://www.recepty-kucharka.eu/hovezi-maso-dusene/
http://www.jehnecimaso.cz/obchod/veprove-maso/
http://hyper.cz/new/index.php/component/content/article/34-aktuality/217-eskobudjovicke-tesco-prodalo-zakaznikm-zapachajici-kue
http://hyper.cz/new/index.php/component/content/article/34-aktuality/217-eskobudjovicke-tesco-prodalo-zakaznikm-zapachajici-kue
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Předběžná příprava zvěřiny 
Dělení: srstnatá – vysoká, nízká, černá, červená 

pernatá – lesní, polní, vodní 

 

Předběžná příprava ryb 
Dělení: sladkovodní kapr, pstruh, úhoř) 

mořské (makrela, tuňák, sardelka) 

Předběžná příprava 

- zabíjení 

- čištění 

- kuchání 

- dělení (porcování) 

 
http://www.jablunkov.cz/crs/rybarsky_rad.html(17.2.2012) 

 

 

http://www.jablunkov.cz/crs/rybarsky_rad.html
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http://www.mrk.cz/clanek.php3?id=709(17.2.2012) 
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