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PŘÍLOHY K HLAVNÍM POKRMŮM 
 

Význam příloh – doplňují hlavní pokrm po stránce energetické i biologické, tvoří 

sytící doplněk hlavního pokrmu, musí s hlavním pokrmem ladit chuťově, 

vzhledově. 

Druhy příloh – z brambor, z mouky, z obilovin, z luštěnin, ze zeleniny 

Hmotnost porce – 100 až 200 g na jednu porci 

1. Přílohy z brambor 
 

1. Úprava brambor vařením – vařené brambory, brambory vařené ve slupce, 

bramborová kaše, šťouchané brambory 

 
http://www.jerrys.cz/cz/prilohy.html(17.2.2012) 

 http://www.gulasopen.estranky.cz/clanky/recepty/bramborove/bramborova-kase.htm(17.2.2012) 

       
Brambory vařené      Bramborová kaše 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jerrys.cz/cz/prilohy.html
http://www.gulasopen.estranky.cz/clanky/recepty/bramborove/bramborova-kase.htm
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http://www.mujplan.cz/postupy/vareni-a-peceni/prilohy/stouchane-brambory/(17.2.2012) 

  
Šťouchané brambory 

 

2. Úprava brambor dušením -Lyonské brambory, brambory dušené na 

smetaně 

 
http://www.toprecepty.cz/recept/4205-lyonske-brambory/(17.2.2012) 

 
Lyonské brambory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mujplan.cz/postupy/vareni-a-peceni/prilohy/stouchane-brambory/
http://www.toprecepty.cz/recept/4205-lyonske-brambory/
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3. Úprava brambor pečením – pečené brambory 

http://www.srecepty.cz/recept/pecene-brambory(17.2.2012) 

 
Pečené brambory 

 

4. Úprava brambor smažením – hranolky, lupínky, nudličky, sláma, kostičky, 

kuličky, polštářky 
http://www.novinky.cz/kultura/258746-galerie-neuchovala-original-22-let-starych-hranolku-musi-zaplatit-

pokutu.html(17.2.2012) 

                 
Bramborové hranolky 

http://www.frohlich.eu/849712_item.php(17.2.2012) 

 

 

 

 

 

 

http://www.srecepty.cz/recept/pecene-brambory
http://www.novinky.cz/kultura/258746-galerie-neuchovala-original-22-let-starych-hranolku-musi-zaplatit-pokutu.html
http://www.novinky.cz/kultura/258746-galerie-neuchovala-original-22-let-starych-hranolku-musi-zaplatit-pokutu.html
http://www.frohlich.eu/849712_item.php
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5. Bramborová těsta z vařených brambor – bramborový knedlík, bramborové 

krokety 
http://receptyzde.cz/bramborove-knedliky/(17.2.2012)  http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=59679(17.2.2012) 

            
Bramborový knedlík       Bramborové kroket 

 

 

6. Bramborová těsta ze syrových brambor – chlupaté knedlíky, bramboráky 
http://www.vseovareni.cz/recepty/chlupate-knedliky/(17.2.2012)  

  http://www.srecepty.cz/recept/bramboraky(17.2.2012) 

    
Chlupaté knedlíky        Bramborák 

2. Přílohy z mouky 
 

1. Knedlíky  -Kynutý knedlík, Kynutý houskový knedlík, Houskový knedlík s 

pečivovým práškem, Karlovarský knedlíky 

 

 

http://receptyzde.cz/bramborove-knedliky/(17.2.2012)
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=59679
http://www.vseovareni.cz/recepty/chlupate-knedliky/
http://www.srecepty.cz/recept/bramboraky
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http://www.srecepty.cz/recept/moravsky-kynuty-knedlik (17.2.2012) 

 http://celestina.blog.cz/rubrika/kousek-zvance-hezky-cesky(17.2.2012) 

      
Kynutý knedlík       Karlovarský knedlík 

 

2. Noky – Krupicové noky, Máslové noky, Halušky 
http://mottonakladatelstvi.blogspot.com/2010/04/noky-k-masu-podle-anuse-kejrove.html(17.2.2012) 

 

                 
Krupicové noky       Halušky 

http://www.kucharka.sk/recepty/halusky-ako-priloha(17.2.2012) 

 

 

3. Těstoviny 
Dělíme – průmyslově vyráběné (kolínka, špagety, vrtule) 

domácí (nudle, fleky) 

Pole velikosti dělíme – krátké (písmenka) 

střední (kolínka, vrtule) 

dlouhé (špagety, makarony) 

http://www.srecepty.cz/recept/moravsky-kynuty-knedlik
http://celestina.blog.cz/rubrika/kousek-zvance-hezky-cesky
http://mottonakladatelstvi.blogspot.com/2010/04/noky-k-masu-podle-anuse-kejrove.html
http://www.kucharka.sk/recepty/halusky-ako-priloha
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http://www.potravinyzitalie.cz/rozdeleni-testovin/(17.2.2012) 

 
 

4. Přílohy z rýže 
 

Předběžná příprava rýže – přebereme, propláchneme, spaříme, propláchneme 

Tepelná úprava rýže – vaření, dušení 

http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2006101601(17.2.2012) 

  http://kitchenhowto.blogspot.com/2010/11/risotto(17.2.2012) 

        

Pěstování rýže 

http://www.potravinyzitalie.cz/rozdeleni-testovin/
http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2006101601
http://kitchenhowto.blogspot.com/2010/11/risotto
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http://petraurbankova.webnode.cz/ryze/(17.2.20012)   

 http://www.zdrava-strava.eutrends.info/ryze.html(17.2.2012) 

5. Přílohy z dalších obilovin 
Další obiloviny – vařené kroupy, krupky, perličky, vařené jáhly, vařené ovesné 

vločky 

 

http://vareni.ritta.cz/hlavni-jidla/sladka-jidla/jahelnik-s-visnemi/(17.2.2012) 

 

Vařené jáhly 

 

 

http://petraurbankova.webnode.cz/ryze/(17.2.20012)
http://www.zdrava-strava.eutrends.info/ryze.html
http://vareni.ritta.cz/hlavni-jidla/sladka-jidla/jahelnik-s-visnemi/
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6. Přílohy z luštěnin 
 

Luštěniny – čočka, hrách, fazole, sója 

Příprava luštěnin – přebereme, propláchneme, namočíme (hrách, fazole – 8 až 12 

hodin, čočka – 2 až 4 hodiny) 

http://dolcevita.blog.cz/0709 (17.2.2012)   http://www.recepty.cz/recept/vareny-hrach-145476(17.2.2012) 

           

Vařená čočka       Vařený hrách 

7. Přílohy ze zeleniny 
 

Zásady při zpracování zeleniny 

- používáme jen jakostní zeleninu 

- dbáme na pečlivou předběžnou přípravu 

- k čištění používáme kvalitní nástroje 

- připravujeme ji ve vhodných nádobách 

- při přípravě dáme jen nezbytné množství tekutiny 

- dbáme ne co nejkratší dobu tepelné úpravy 

- dlouho ji neohříváme 

- před podáváním ji obohatíme zelenými natěmi 

- syrovou zeleninu připravujeme bezprostředně před podáváním 

 

http://dolcevita.blog.cz/0709
http://www.recepty.cz/recept/vareny-hrach-145476
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1. Syrová zelenina – saláty, ozdoby, oblohy, doplňky 

2. Vařená zelenina  

3. Dušená zelenina – dušený špenát, dušené zelí, dušená kapusta, dušená 

mrkev 
  http://recepty.vareni.cz/duseny-spenat/fotografie/(17.2.2012)  http://www.toprecepty.cz/recept/2047-dusena-mrkev/(17.2.2012) 

          
Dušený špenát     Dušená mrkev 

 
 

Použitá literatur: učebnice Technologie 1. díl pro odborná učiliště, autorka: Alena Šindelková  

Nakladatelství  PARTA 2001 

 

http://recepty.vareni.cz/duseny-spenat/fotografie/(17.2.2012)
http://www.toprecepty.cz/recept/2047-dusena-mrkev/

