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Vzdělávací oblast: Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Předběžná příprava potravin rostlinného 

původu 
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Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

Žák se naučí správně opracovávat potraviny 

před tepelnou úpravou, naučí se používat 

vhodné a kvalitní nádobí a náčiní, neplýtvat 

potravinami. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Předběžná příprava potravin rostlinného původu 
 

Zásady 

 zpracování potravin provádíme tak, aby se zachovala jejich kvalita 

 suroviny čistíme vcelku 

 používáme kvalitní nádobí a náčiní z nerezové oceli, skla, porcelánu, umělé hmoty, dřeva 

 suroviny ve vodě máčíme jen nezbytně dlouhou dobu 

 

 

1.Čištění suchým způsobem: 

 přebírání – rýže, luštěniny 

 loupání – brambory, ovoce, zelenina, okurky 

 škrábání – kořenová zelenina, nové brambory 

 okrajování – houby, zelí 

 vypeckování – švestky, meruňky, třešně 

 vykrajování – porušené části ovoce, zeleniny 

 vylupování – hrášek, ořechy 

 prosívání – mouka 

 lisování – citrony 

 oddělení od stopek třešně, rybíz 

 

 

2. Čištění mokrým způsobem: 

 ponoření do vody – křehké ovoce 

 proudem vody – zelí, zelené natě 

 máčení – brambory 

 máčení v osolené vodě – květák (odstranění hmyzu) 

 sprchování – křehké ovoce 

 oplachování pod tekoucí vodou – kořenová zelenina, brambory 

 výměna vody – houby 

 

 

Mechanické zpracování: 

 

Krájení, lisování, strouhání 

 

Zelenina –kořenová – kostky, plátky, nudličky 

                cibulová – najemno, nahrubo, na kolečka, strouháme 



 

  

    listová – dělíme na listy, trháme, necháme vcelku 

     košťálová – čtvrtíme, nudličky, krouháme, strouháme 

     plodová – plátky, čtvrtky, kostky, strouháme 

     lusková – krájíme 

     zelené natě – krájíme nadrobno 

     lahůdková – krájíme 

 

Brambory –kostky, kolečka, měsíčky, lupínky, sláma, zámecké brambory (soudky),pařížské 

brambory(kuličky) 

 

Ovoce – plátky, čtvrtky, kostky, strouháme 

 

 

 

Krájení cibule 

                        

            
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Krájení brambor 

         
 

 

 

Krájení zeleniny 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEST            
            

 

1. Čištění suchým způsobem je: a) přebírání, škrábání   

    b) loupání, oplachování 

    c) okrajování, máčení 

 

2. Čištění mokrým způsobem je: a) ponoření do vody, vykrajování 

     b) sprchování, máčení 

     c) sprchování, vykrajování 

 

3. Na jaké tvary krájíme kořenovou zeleninu: 

   

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Popiš krájení cibule 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Na jaké tvary krájíme brambory: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Vyjmenuj způsoby čištění mokrým způsobem: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

TEST - řešení           
            

1. Čištění suchým způsobem je: a) přebírání, škrábání   

    b) loupání, oplachování 

    c) okrajování, máčení 

 

2. Čištění mokrým způsobem je: a) ponoření do vody, vykrajování 

     b) sprchování, máčení 

     c) sprchování, vykrajování 

 

 

3. Na jaké tvary krájíme kořenovou zeleninu: 

   

     kostky, plátky, nudličky 

 

4. Popiš krájení cibule 

 

najemno, nahrubo, na kolečka, strouháme 

 

 

5. Na jaké tvary krájíme brambory: 

 

   kostky, kolečka, měsíčky, lupínky, sláma, zámecké brambory (soudky),pařížské        

brambory(kuličky) 

 

 

 

6. Vyjmenuj způsoby čištění mokrým způsobem: 

 

ponoření do vody – křehké ovoce 

proudem vody – zelí, zelené natě 

máčení – brambory 

máčení v osolené vodě – květák (odstranění hmyzu) 

sprchování – křehké ovoce 

oplachování pod tekoucí vodou – kořenová zelenina, brambory 

výměna vody – houby 
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