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Vzdělávací oblast: Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Přílohy 

Předmět: Technologie 

Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

Žák se naučí používat vhodné přílohy ke 

konkrétním pokrmům, seznámí se 

s jejich technologickými úpravami. 

 

 

 



 

 
PŘÍLOHY 

 
Přílohy k hlavním jídlům doplňují hlavní pokrm po stránce energetické a biologické. S hlavním pokrmem 

by měly ladit chuťově, vzhledově. 

 

 

Druhy příloh podle základní suroviny 

 
 z brambor 

 z mouky 

 z obilovin 

 z luštěnin 

 ze zeleniny 

 

 

 

 

Velikost příloh  

 
 z brambor – vařené, pečené – 150 – 200g 

          smažené   100 -150 g 

 z mouky –    160 g 

 z těstovin    200 g 

 z rýže     150 – 200 g 

 ze zeleniny    100 – 200 g 

 z luštěnin    200 g 

 jednoduché saláty   120 – 140 g  

 

 

 

Druhy 

 

1. Z brambor  

 

úprava vařením – vařené brambory 

        brambory vařené ve slupce 

      bramborová kaše 

 

 úprava dušením – lyonské brambory 

         brambory dušené na smetaně 

 



 

 
 úprava brambor pečením – pečené bez slupky 

             pečené se slupkou 

 

 úprava smažením – hranolky, lupínky, nudličky, kostičky, sláma, kuličky 

 

 bramborová těsta – z vařených brambor – bramborové knedlíky, krokety 

           ze syrových brambor – chlupaté knedlíky 

 

 

 

 

2. Z mouky a krupice 
 

Knedlíky – Houskové knedlíky s pečivovým práškem 

       Houskové knedlíky kynuté 

       Karlovarský knedlík 

 

Noky – Krupicové noky 

 Máslové noky 

 Halušky 

 

3. Z těstovin  

Jsou to výrobky ze sušeného těsta z hrubé mouky, vajec a vody 

Druhy těstovin – domácí 

       průmyslově vyráběné 

Vařené těstoviny 

Těstoviny po italsku 

Těstoviny s kari kořením 

 

 

4. Přílohy z rýže 
Vařená rýže  

Dušená rýže 

 

 

5. Přílohy z dalších obilovin 

Vařené kroupy, krupky, perličky 

Vařené jáhly 

Vařené ovesné vločky 

 

 

 



 

 
 

6. Přílohy z luštěnin 
Před vařením luštěniny přebereme, opereme, namáčíme ve studené vodě 

 

           Hrách, fazole máčíme den předem (8 – 12 hodin), čočka (2- 4 hodiny) 

Dřívější příprava – namočení, vodu neslévat, nesolit a vařit 

Současná příprava – namočit, vodu slít, zalít studenou vodou, osolit, vařit 

 

Vařený hrách 

Hrachová kaše 

Šoulet 

Čočka nakyselo 

 

 

7. Přílohy ze zeleniny 
Dušený špenát 

Dušené zelí 

Dušená mrkev 

Dušená kapusta 

Zadělávaná zelenina 

Fazolové lusky nakyselo 

 

 

8. Saláty 
Dělíme podle použitých surovin 

 Jednoduché saláty – okurkový, rajčatový, hlávkový 

 Složité – bramborový, vajíčkový 

Připravujeme jako 

 Jednodruhové – hlávkový, rajčatový, okurkový, zelný 

 Vícedruhové – okurkový s rajčaty, mrkvový s jablky 

 

Při přípravě salátů klademe důraz  

 

 na dodržování zásad předběžné přípravy 

 na kvalitu zeleniny 

 na způsob krájení 

 na hygienu pracoviště 

 

Zeleninové saláty, ovocné saláty 

 

 

 



 

 
 

9. Kompoty 
 

Meruňkový, broskvový, jablkový, hruškový, třešňový, rybízový, borůvkový 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

TEST          
1. Příloha z mouky je: a) chlupatý knedlík 

         b) kynutý knedlík 

         c) bramborový knedlík 

 

2. Příloha z brambor je: a) karlovarský knedlík 

b) chlupatý knedlík 

c) máslové noky 

 

3. Příloha z luštěnin je:  a) halušky 

b) hrachová kaše 

krupicové noky 

 

 

4. Jednoduchý salát je:  a) okurkový, rajčatový 

b) rajčatový, bramborový 

c) okurkový, vajíčkový 

 

5. Vyjmenuj přílohy ze zeleniny 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………….... 

 

6. Vyjmenuj přílohy z mouky 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

7. Dělení salátů podle použitých surovin 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 



 

……………………………………………………………………………………………. 

 

8. Při přípravě salátů klademe důraz  na 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 
TEST - řešení         

 
1. Příloha z mouky je: a) chlupatý knedlík 

         b) kynutý knedlík 

         c) bramborový knedlík 

 

2. Příloha z brambor je: a) karlovarský knedlík 

b) chlupatý knedlík 

c) máslové noky 

 

3. Příloha z luštěnin je:  a) halušky 

b) hrachová kaše 

c)krupicové noky 

 

4. Jednoduchý salát je:  a) okurkový, rajčatový 

b) rajčatový, bramborový 

c) okurkový, vajíčkový 

 

5. Vyjmenuj přílohy ze zeleniny 

Dušený špenát 

Dušené zelí 

Dušená mrkev 

Dušená kapusta 

Zadělávaná zelenina 

Fazolové lusky nakyselo 

 

6. Vyjmenuj přílohy z mouky 

 

Knedlíky – Houskové knedlíky s pečivovým práškem 

                    Houskové knedlíky kynuté 

                    Karlovarský knedlík 

Noky – Krupicové noky 

             Máslové noky 

             Halušky 

 



 

7. Dělení salátů podle použitých surovin 

 

Jednoduché, složité 

 

8. Při přípravě salátů klademe důraz na 

 

na dodržování zásad předběžné přípravy, na kvalitu zeleniny, na způsob krájení, na způsob krájení 
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