
 

 

Výukový materiál zpracován v rámci projektu  
EU peníze školám 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 
 

Šablona:          III/22 č. materiálu: VY_32_INOVACE_84  

 

 

Jméno autora: Jana Grošková 

Třída/ročník: SUS 1           

Datum vytvoření: 5.9.2013 

 
 
 

Vzdělávací oblast: Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Dušení 

Předmět: Technologie 

Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

Žák se naučí a používat tepelné úpravy 

při přípravě pokrmů. Pochopí rozdíl mezi 

jednotlivými tepelnými úpravami a 

dokáže je vysvětlit. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

DUŠENÍ 

 
Dušení je tepelná úprava potravin v široké uzavřené nádobě, kdy na potravinu působí 

zespodu malé množství horké tekutiny a shora horká pára. 

 

Pokrmy dusíme: 

 ve vlastní šťávě – houby, zelenina 

 ve vodě – diety, ovoce 

 na základech – maso 

 

Způsoby dušení podle přívodu tepla: 

 na sporáku – zelenina, maso 

 v troubě – rýže, maso, závitky 

 ve vodní lázni – ryby, drůbež, obiloviny 

 

Dušení masa: 

1. předběžná úprava masa 

2. průběh dušení – opékání, vložení do základu, dušení, podlévání, příprava šťávy, zahuštění, 

provaření 

3. dokončovací práce – cezení, vkládání vložek, dochucení, zjemnění 

 

Druhy základů: 
 cibulový (tuk, cibule)  

 paprikový (tuk, paprika) 

 cibulopaprikový (tuk, cibule, paprika) 

 zeleninový (tuk, zelenina) 

 

Zahušťování: 

 nasucho opraženou moukou 

 osmaženou (orestovanou) moukou 

 jíškou (zásmažkou) 

 

Vkládání vložek: houby, slanina, okurky, šunka 

 

Dochucování: sůl, cukr, ocet, hořčice, citrón 

 

Zjemňování: mléko, smetana, máslo, žloutky 

 

 

 

 

 



 

TEST           

 
1. Co je to dušení 

 

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

 

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

 

 

2. Vyjmenuj druhy základů 

 

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

 

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

 

 

3. Čím můžeme pokrm zahušťovat 

 

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

 

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

 

 

4. Čím můžeme pokrm zjemňovat 

 

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

 

 

5. Kde můžeme pokrm dusit podle zdroje tepla 

 

 

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

 

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

 

 

6. V čem můžeme pokrm dusit 

 

 

.................................................................................................................................................... 

 

 



 

 
 

 

 

TEST - řešení          

 
1. Co je to dušení 

 

 

Dušení je tepelná úprava potravin v široké uzavřené nádobě, kdy na potravinu působí 

zespodu malé množství horké tekutiny a shora horká pára. 

 

2. Vyjmenuj druhy základů 

 

cibulový (tuk, cibule)  

paprikový (tuk, paprika) 

cibulopaprikový (tuk, cibule, paprika) 

zeleninový (tuk, zelenina) 

 

3. Čím můžeme pokrm zahušťovat 

 

nasucho opraženou moukou 

osmaženou (orestovanou) moukou 

jíškou (zásmažkou) 

 

 

4. Čím můžeme pokrm zjemňovat 

 

mléko, smetana, máslo, žloutky 

 

 

5. Kde můžeme pokrm dusit podle zdroje tepla 

 

na sporáku – zelenina, maso 

v troubě – rýže, maso, závitky 

ve vodní lázni – ryby, drůbež, obiloviny 

 

6. V čem můžeme pokrm dusit 

 

ve vlastní šťávě – houby, zelenina 

ve vodě – diety, ovoce 

na základech – maso 
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