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NÁPOJE 

Dělení nápojů 

1. Podle teploty – teplé, studené 

2. Podle obsahu alkoholu – nealkoholické, alkoholické 

 

VODA 
 

Je nejdůležitější tekutina, bez vody neexistuje žádný život. 

Člověk potřebuje denně asi 3 litry vody, z toho nejméně 1 litr v nápojích. 

Při nedostatku vody dochází k odvodnění a může nastat až smrt (za 7 dní). 

 

Dělení vody podle použití: 

1. Pitná voda – pití, vaření, osobní potřeba 

2. Užitková voda – v domácnosti – mytí, praní 

3. Provozní voda – v potravinářství se nevyužívá, kropení ulic, v průmyslu 

 

Pitná voda 
 Je nezávadná, neobsahuje choroboplodné zárodky 

Na trhu – voda balená- přírodní, ochucená, perlivá 

Minerální voda 
Obsahuje minerální látky 
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Dělení 

1. Podle teploty zřídla  - chladné, vlažné, horké 

2. Podle obsahu plynu – kyselky, sirovodíkové, metanové, dusíkové 

3. Podle převažujících minerálních složek – alkalické, zemité, hořké, 

železité 

4. Podle účinku na organismus – stolní (Mattoni, Korunní, Ondrášovka) 

léčivé (Vincentka, Šaratice) 

převážně léčivé (Bílinská kyselka) 
http://www.napojemarket.cz/(26.2.2012) 

 

Minerální voda 

 

 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
 

1. Studené nápoje – ovocné šťávy, limonády, nápoje pro diabetiky, nápoje s 

přísadou vinné šťávy, zeleninové šťávy, ovocné sirupy, multivitamínové 

nápoje, isotonické nápoje, energetické nápoje, instantní nápoje 

2. Teplé nápoje – čaj, bylinné čaje, káva, obilná káva, kakao, čokoláda, 

mléko 
 

 

http://www.napojemarket.cz/
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http://www.biznisuite.sk/index.php?id=117&lang=sk(26.2.2012) 

 
Studené nealkoholické nápoje 

http://www.novinky.cz/zena/styl/181492-netradicni-teple-napoje-jez-zahreji-a-zlepsi-naladu.html(26.2.2012) 

 

Teplé nápoje–ovocný čaj 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

PIVO 

 

Je nápoj s obsahem alkoholu a oxidu uhličitého. Je přírodní produkt a nesmějí 

se do něj přidávat chemické prostředky. 

Vlastnosti piva – pěnivost, čirost, barva, chuť, vůně 

 

http://www.biznisuite.sk/index.php?id=117&lang=sk
http://www.novinky.cz/zena/styl/181492-netradicni-teple-napoje-jez-zahreji-a-zlepsi-naladu.html
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Suroviny na výrobu piva: 

Slad – ječmen se nechá naklíčit a usušit, škrob se mění na sladový cukr 

Voda – pitná, nezávadná 

Chmel – dodává pivu nahořklou chuť 

Pivovarské kvasinky – mění při kvašení sladový cukr na alkohol a oxid uhličitý 

Výroba piva 
 

Rmutování – sešrotovaný slad se promíchá s vodou, mírně se zahřeje, škrob se 

přemění na cukr, vznikne sladina 

Výroba mladiny – sladina se zcezuje, rmut se vaří, přidá se chmel 

Kvašení – do ochlazené mladiny se přidají pivovarské kvasinky a vzniká mladé 

pivo 

Dodatečné kvašení a zrání – probíhá v uzavřených nádržích 21 dnů až 4 měsíce 

Filtrace – získává průhlednou jasnou barvu 

Stáčení – stáčí se do sudů, lahví, plechovek 
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http://www.hsvos.cz/navsteva-pivovaru.html(26.2.2012) 

 

Schéma výroby piva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsvos.cz/navsteva-pivovaru.html
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http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=34(26.2.2012) 

 

Varna piva 

Typy piva 

Podle surovin – ječmenné, pšeničné, plzeňské,  

Podle barvy – světlé, tmavé, řezané 

Podle extraktu v mladině – stupňovitost piva měří se v procentech obsahu 

cukru v mladině) 

Obsah alkoholu v pivu je zpravidla 2,4 až 2,8 % alkoholu 

Druhy piva 

Lehké světlé (Starobrno) 

Výčepní pivo světlé (Gambrinus) 

Ležáky (Pilsner Urquell) 

http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=34
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Speciální piva – piva s minimálně 13 % původní mladiny 

Černá piva – výroba z tmavších sladů 

Dietní a nízkoalkoholická piva (Pito) 

Skladování piva – v chladu, sklad je vyhrazen pouze pro pivo 

 

http://www.kamnapivko.ic.cz/clanky/pivo.php(26.2.2012)    Stáčení piva do lahví 

 

http://ivinka73.blog.cz/0902/vyroba-piva(26.2.2012) 

http://www.kamnapivko.ic.cz/clanky/pivo.php(26.2.2012)
http://ivinka73.blog.cz/0902/vyroba-piva
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VÍNO 
Je alkoholický nápoj připravovaný alkoholickým kvašení moštu nebo rmutu 

plodů hroznového vína, nebo jiného ovoce. 

Dělení vína 

1. Podle barvy – bílé (Muškát moravský, Sauvignon) 

červené (Frankovka, Svatovavřinecké) 

růžové 

2. Podle obsahu cukru – suché 4g – 9 g cukru v 1 litru 

polosuché 12g – 18g cukru v 1 litru 

polosladké 45g cukru v 1 liru 

sladké minimálně 45 g cukru v 1 litru 

 

Typy vína podle způsobu zpracování 
 

Stolní víno 

Jakostní víno – a)odrůdové 

b)známkové 

Víno s přívlastkem – a)ledové 

b)slámové 

c)kabinet 

d)pozdní sběr 

e)výběr z hroznů 

Šumivé víno 

Perlivé víno 

Aromatizované víno 

Likérové víno 

Vinné směsi 

Ovocná vína 
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Skladování vína – v chladu, lahve s korkovou zátkou skladujeme na ležato. 
http://vladahadrava.xf.cz/napoje.html (26.2.2012)    

 

Schéma výroby vína 

http://waity5.blog.cz/0808/serial-o-vine-z-vinice-az-do-sudu (26.2.2012) 

 

Pěstování vína 

http://vladahadrava.xf.cz/napoje.html
http://waity5.blog.cz/0808/serial-o-vine-z-vinice-az-do-sudu
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LIHOVINY 
Jsou nápoje s obsahem alkoholu přesahujícím 22,5 %. 

Výroba lihovin 

1. destilací (teplou cestou) 

2. smícháním pitného lihu s přísadami (studenou cestou) 

 

Pitný líh – výroba alkoholovým kvašením cukernatých a škrobnatých surovin 

(brambory) 

Surový líh – se rafinuje opakovanou destilací vzniká jemný líh 95% alkoholu. 

 
http://hospudka.net/7603/navsteva-palirny-jelinek-ve-vizovicich/(26.2.2012) 

 

Výroba lihu destilací 

http://hospudka.net/7603/navsteva-palirny-jelinek-ve-vizovicich/
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Pálenky (destiláty) 
Výroba z ovoce, obilí a dalších surovin obsahujících cukr nebo škrob. 

Cognak, vinná brendy- z hroznové šťávy 

Destiláty z ovoce – švestky, jablka, třešně, višně, hrušky, meruňky 

Obilné pálenky – whisky, žitná, vodka 

Řezané destiláty – borovička 

Likéry 
Ovocné likéry (Griotka) 

Bylinné likéry (Becherovka, Fernet) 

Konzumní lihoviny 
K výrobě slouží konzumní líh a ovocné trestě – tuzemský rum. 

http://www.umydlare.cz/destilaty-a-likery.php(26.2.2012) 

 

Destiláty a lihoviny 

http://www.umydlare.cz/destilaty-a-likery.php
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Destiláty 

 

http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/p/pv/1/napoje/lihoviny.htm(26.2.2012) 

 

http://australia.bloguje.cz/560455-vzdelavani-zabavnou-formou.php(26.2.2012) 

 

Použitá literatura: učebnice Potraviny a výživa pro odborná učiliště, autorka: Marie Šebelová  

Nakladatelství PARTA 2002 

http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/p/pv/1/napoje/lihoviny.htm
http://australia.bloguje.cz/560455-vzdelavani-zabavnou-formou.php

