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OMÁČKY 
Význam – jsou specifickým druhem příloh, doplňujeme jimi hlavní pokrmy, 

zvyšujeme jimi energetickou a biologickou hodnotu pokrmů 

 

Zásady pro přípravu omáček 

- omáčky zahušťujeme (zásmažkou, opraženou moukou, prolisovanou 

zeleninou, žloutkem) 

- vaříme nejméně 1 hodinu 

- v průběhu vaření odstraňujeme z omáčky pěnu a tuk 

- omáčky s přísadou mléka nejdříve s mlékem povaříme a teprve potom 

okyselíme (aby se mléko nesrazilo), používáme převařený ocet 

- dochucujeme bezprostředně před dohotovením 

- před dokončením jemníme mlékem, smetanou, máslem, žloutky 

- hotové omáčky cedíme, povaříme 

- po procezení přidáváme chuťové doplňky 

Dělení omáček 

1. podle teploty  - teplé, studené 

2. podle použitých surovin – základní, složité 

3. podle způsobu zahuštění – zahuštěné zásmažkou, zahuštěné žloutky 

4. podle barvy – bílé, hnědé 

5. speciální tabulové omáčky 

1. TEPLÉ OMÁČKY 

- teplé omáčky základní zahuštěné zásmažkou  

bílé (bešamel, velouté) 

hnědé (základní hnědá, španělská, rybí) 

- teplé omáčky základní zahuštěné žloutkem (holandská) 

- teplé omáčky k hovězímu masu 
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2. STUDENÉ OMÁČKY 
- majonézové omáčky 

- krycí (rosolové) omáčky 

- speciální tabulové 

OMÁČKY A JEJICH ÚPRAVY 

1. TEPLÉ OMÁČKY 
 

1. Základní bílé omáčky zahuštěné zásmažkou 

Bešamelová omáčka – světlá máslová zásmažka rozředěná mlékem, ochucená solí, 

bílým pepřem, muškátovým květem, přecedíme 

Velouté omáčka – světlá máslová zásmažka rozředěná vývarem 

 

2. Základní hnědé omáčky zahuštěné zásmažkou 

 

Španělská omáčka, Rybí omáčka,  
http://www.tomala.eu/data/kucharka/skupiny/skupina_30/karta_30_29.html (17. 2. 2012) 

           

Bešamel       Španělská omáčka 

http://www.iprima.cz/anosefe/o-jidle-lidech/kuchar-se-pozna-na-omacce (17. 2. 2012) 

http://www.tomala.eu/data/kucharka/skupiny/skupina_30/karta_30_29.html
http://www.iprima.cz/anosefe/o-jidle-lidech/kuchar-se-pozna-na-omacce
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3. Základní bílé omáčky bílé, zahuštěné žloutky 
http://delikatesy.etrend.sk/sezonne/sezonna-klasika-biela-spargla-s-holandskou-omackou-6815 (17. 2. 2012) 

 

           

Holandská omáčka      http://www.alakarte.cz/chrest (17. 2. 2012) 

4. Teplé omáčky k vařenému hovězímu masu 

Používáme k hovězímu, vepřovému masu, drůbeži, rybám, vařeným vejcím. 

Připravujeme z vývaru, zahustíme, zjemníme. Vkládáme vložku – doplněk 

(křen, kopr, houby, cibule) 

Rozdělení 

Zásmažka + vývar B, zjemníme mlékem, smetanou (koprová omáčka) 

Cibulová zásmažka + vývar B (houbová, cibulová, játrová omáčka) 

Cibulová zásmažka + vývar B, zjemněná mlékem (žampionová omáčka) 

Zeleninová zásmažka + vývar B (rajčatová omáčka) 

Zeleninová zásmažka + vývar B, zjemněná smetanou (okurková omáčka) 
http://mlsnakocka.blog.cz/0903/rajska-omacka-s-hovezim-masem-ceska-klasika (17. 2. 2012) 

            
Rajčatová omáčka      Koprová omáčka 

http://www.receptyplus.estranky.cz/clanky/omacky.htm (17.2.2012)l 

http://delikatesy.etrend.sk/sezonne/sezonna-klasika-biela-spargla-s-holandskou-omackou-6815
http://www.alakarte.cz/chrest
http://mlsnakocka.blog.cz/0903/rajska-omacka-s-hovezim-masem-ceska-klasika
http://www.receptyplus.estranky.cz/clanky/omacky.htm%20(17.2.2012)l
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2. STUDENÉ OMÁČKY 
Příprava je časově náročná, vyžaduje pečlivost. Doplňují a zpestřují pokrm.  

 

1. Majonézové omáčky 

 

Majonéza – připravujeme ze žloutků a oleje, žloutky osolíme, pokapeme 

citronovou šťávou nebo octem a za stálého šlehání přidáváme po kapkách 

olej, až směs zhoustne. 

Použité suroviny musí mít přibližně stejnou teplotu, jinak by se mohla 

majonéza srazit. 

Sraženou majonézu napravíme  

- postupným zašleháváním sražené majonézy do čerstvých žloutků 

- přidáním horkého octa a vymícháním 

- přidáním husté omáčky bešamel nebo velouté 

Použití – studená kuchyně, saláty, pomazánky, příprava studených omáček 

 
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=55534  (17. 2. 2012)  http://ohyoumagicalcondiment.wordpress.com/ (17. 2. 2012) 

 

                
Příprava majonézy 

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=55534
http://ohyoumagicalcondiment.wordpress.com/
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2. Krycí rosolové omáčky 

Rosol – je přírodní, vývar z telecích a vepřových nožiček a kůží, zeleniny, 

koření, dochucený solí, který za chladu tuhne, rosoluje. Je čirý (čistíme 

vaječným bílkem). 

Umělý rosol – aspik – připravujeme z vývaru, který nemá dostatečnou 

rosolovací schopnost, koření, soli, cukru, octa a želatiny. 

 

Použití – studená kuchyně 

 
http://slovnicek-jjanynka.blog.cz/0904/a-pokracovani (17. 2. 2012)   http://slovnik.vareni.cz/aspik/(17. 2. 2012) 

 

              

 
http://www.jednotajh.cz/aspiky_salamovy.html (17. 2. 2012)  http://www.ceskykulinar.cz/recept/vajecny-aspik (17. 2. 

2012) 

 

               

Použití rosolu, aspiku ve studené kuchyni 

http://slovnicek-jjanynka.blog.cz/0904/a-pokracovani
http://slovnik.vareni.cz/aspik/
http://www.jednotajh.cz/aspiky_salamovy.html
http://www.ceskykulinar.cz/recept/vajecny-aspik
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3. Tabulové omáčky 

Vyrábějí se v potravinářském průmyslu, používají se na zpestření, doplnění a 

zvýraznění chuti pokrmů. 

 

Druhy – Cumberland, Worcester, Sójová omáčka, Chilli souse, Tabasco, 

Chutney, Kečup 

 
http://www.bohemikum.cz/potraviny%20do%20domu%20don%C3%A1%C5%A1ka%20j%C3%ADdla%20praha/sojove-a-jine-

omacky/sojove-omacky-abc-%5Bd-so08%5D?ItemIdx=10 (17. 2. 2012) 

 http://www.potravinydomu.cz/produkt/12584-OMACKA-cikanska-250ml-do-1-6-12/index.htm (17. 2. 2012). 

http://www.heinz.cz/products-dressing-heinz.htm (17. 2. 2012) 
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