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VEJCE 
Z hlediska výživy patří vejce k nejhodnotnějším potravinám 

Obsah – bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny (A, E, K, D, B), minerální látky 

(fosfor, vápník, železo) 

V kuchyni používáme vejce slepičí, křepelčí 

 

http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/na-pocatku-bylo-vejce-historie-kraslic-krepelci-i-jina-vajicka/  (29. 12. 2011) 

Struktura vajec 

 
http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/pv/1/vejce.htm  (29. 12. 2011) 

http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/na-pocatku-bylo-vejce-historie-kraslic-krepelci-i-jina-vajicka/
http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/pv/1/vejce.htm
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Tržní druhy vajec – čerstvá (trvanlivost 28 dní) 

chladírenská 

konzervovaná 

prasklá vejce (křapky) 

Použití vajec v kuchyni – předkrm, do polévek, do omáček, zjemňování, do těst, 

pomazánky, hlavní pokrmy, saláty 

Skladování vajec – v chladu, temnu, odděleně od ostatních potravin 

Při zpracování a vytloukání vajec dodržujeme technologické postupy a 

hygienické podmínky, aby nedošlo k nákaze. 

 

Použitá literatura: Marie Šebelová – učebnice Potraviny a výživa pro OU, nakladatelství PARTA2002 

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY 
Mléko je jednou ze základních potravin 

Obsah – bílkoviny, tuk, mléčný cukr, vitamíny (B, C, A, D, E, K), minerální látky 

(vápník, hořčík, draslík, železo), voda 

Zpracovává se mléko – kravské, kozí, ovčí 

Základní druhy konzumního mléka 
 

Odstředěné (tučnost 0,5% ) 

Nízkotučné (tučnost 1,5%) 

Polotučné (tučnost 2%) 

Plnotučné (tučnost 3,5%) 

Selské (tučnost 3,5 % - 4%) 
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http://www.nakuprychle.eu/nakuprychle/eshop/4-1-Mlecne-vyrobky-tuky-vejce/296-3-Mleko-Trvanlive  (30.12.2011) 

http://lsza.blog.cz/1104/mlekarna-kunin-lactel-trvanlive-mleko-plnotucne  (30.12.2011) 

Ošetření mléka 

Pasterace – je zahřívání mléka na teplotu 82°C 

Egalizace – je úprava obsahu tuku 

Homogenizace – tukové kuličky jsou roztříštěny pod tlakem přes jemná síta, tuk 

zůstane rozptýlený a nevystupuje na povrch 

 

Vady mléka – zakysnutí, kovová příchuť 

 

Mléčné výrobky 
 

1. Kysané mléčné výrobky. 

kysaná smetana 

kysané podmáslí, šlehané podmáslí 

acidofilní mléko, biokys, kefír 

jogurty – bílé, s přísadou, krémy, nápoje 

http://www.nakuprychle.eu/nakuprychle/eshop/4-1-Mlecne-vyrobky-tuky-vejce/296-3-Mleko-Trvanlive
http://lsza.blog.cz/1104/mlekarna-kunin-lactel-trvanlive-mleko-plnotucne
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http://doma.nova.cz/clanek/stihlaafit/pruvodce-nakupovanim-pro-stihlou-linii-jogurty-a-tvarohy.html 

(30.12.2011) 

 

 

 

 

2. Zahuštěné a sušené mléko 

 

Zahuštěné mléko – částečné odstranění vody – kondenzované mléko  

(slazené, neslazené) 

 
http://www.stejkr.cz/obcerstveni-mleko-cukr-citronky-katskup12.04.php(30.12.2011) 

http://www.napoje-online.cz/tatra-salko-zahustene-mleko-slazene-9-397g-plech-p-

875.html(30.12.2011) 

 

    
Neslazené zahuštěné mléko   Slazené zahuštěné mléko 

http://doma.nova.cz/clanek/stihlaafit/pruvodce-nakupovanim-pro-stihlou-linii-jogurty-a-tvarohy.html
http://www.stejkr.cz/obcerstveni-mleko-cukr-citronky-katskup12.04.php
http://www.napoje-online.cz/tatra-salko-zahustene-mleko-slazene-9-397g-plech-p-875.html
http://www.napoje-online.cz/tatra-salko-zahustene-mleko-slazene-9-397g-plech-p-875.html
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Sušené mléko – úplné odstranění vody 

 

 
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=6297  (30.12.2011) 

 

 

3. Smetana – získává se odstředěním mléka, na trhu tučnost 12%, 33% 

zakysaná smetana, sušená smetana, smetana ke šlehání 

 

 

   

http://www.izabel.eu/product/smetana-ke-slehani-12-215g-850/  (30.12.2011) 

http://www.akcniceny.cz/detail/smetana-ke-slehani-31-643480/  (30.12.2011) 

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=6297
http://www.izabel.eu/product/smetana-ke-slehani-12-215g-850/
http://www.akcniceny.cz/detail/smetana-ke-slehani-31-643480/
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4. Máslo – výroba stloukáním pasterované smetany, vedlejší produkt při 

výrobě = podmáslí 

výběrové máslo, čerstvé máslo, stolní máslo, máslo se smetanovým 

zákysem 

 
http://nespres-blog.blogspot.com/2011/02/mnp-01-maslo.html  (30.12.2011) 

 

 

 

 

 

5. Tvaroh – netučný, polotučný, plnotučný 

měkký, tvrdý 

 

 
http://drozdova66.bloger.cz/KUCHARKA/RECEPTY-Z-TVAROHU  (30.12.2011) 

http://nespres-blog.blogspot.com/2011/02/mnp-01-maslo.html
http://drozdova66.bloger.cz/KUCHARKA/RECEPTY-Z-TVAROHU
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6. Sýry 

 

a) měkké – čerstvé sýry (Cottage) 

zrající sýry (Romadůr, olomoucké tvarůžky) 

  tavené sýry (smetanové, Apetito) 

pařené sýry (Mozarella) 

b) tvrdé sýry – eidamského typu (Eidamská cihla) 

ementálského typu (Ementál) 

uzené  

c) plísňové sýry – s plísní na povrchu (Hermelín) 

s plísní uvnitř (Niva) 

d) ovčí sýry – brynza, pařené 

e) kozí sýry  

 

 
http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/7-potraviny-kuchyne/75-rozliseni-vin-dle-odrudy/2337-smetanova-

koncovka.html  (30.12.2011) 

 

 

http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/7-potraviny-kuchyne/75-rozliseni-vin-dle-odrudy/2337-smetanova-koncovka.html
http://www.gastrotrend.cz/7-rubriky-clanky/7-potraviny-kuchyne/75-rozliseni-vin-dle-odrudy/2337-smetanova-koncovka.html
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http://www.muzeum-umeni-benesov.cz/iid/ergonomie/obalNeprakt.html (30.12.2011) 

 

Použití v kuchyni – polévky, hlavní pokrmy, pomazánky, předkrmy, moučníky, 

nákypy 

 

Skladování - v chladu, temnu 

 

 

 

 
Použitá literatura- učebnice Potraviny a výživa pro OU, autorka:Marie Šebelová nakladatelství 

PARTA2002 

http://www.muzeum-umeni-benesov.cz/iid/ergonomie/obalNeprakt.html

