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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: 
Chladící a mrazící zařízení – 

úvod 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat účel 

chlazení a mrazení 

 
       

 

 

 

 



 

Chladící a mrazící zařízení – úvod 

Chladící a mrazící zařízení jsou stroje, které snižují v určitém prostoru (chladnička, 

mraznička) teplotu na žádanou hodnotu. 

Účel chlazení a mrazení 

Účelem chlazení a mrazení v gastronomii je uchování nezávadnosti hotových 

výrobků nebo polotovarů a surovin pro výrobu pokrmů. 

Působení chlazení a mrazení na potraviny 

- omezuje se množení škodlivých bakterií, plísní a kvasinek, které způsobují 

rozklad potravin 

- zamezuje se odpařování vody obsažené v potravinách 

    

Plísně 

    

Rozdíl mezi chlazením a mrazením 

 Chlazení 

- krátkodobé uchování potravin 

- teplota 0 ºC až +5 ºC 



- uchování hotových pokrmů max. 4 dny 

 Mrazení  

- dlouhodobé uchování potravin 

- teplota je v rozmezí od –18 ºC do  –24 ºC 

- uchování hotových pokrmů max. 3 měsíce 

- při –40 ºC se rozklad potravin většinou zastaví 

Devět významných teplot pro kuchařské práce 

 +100 °C   - bod varu vody 

 +60 °C   - minimální teplota pro uchování pokrmů v době od  

                                  dokončení pokrmu po jeho vydání 

 +37 °C   - teplota těla „zdravého kuchaře“ 

 +10 až +65 °C     - kritické teplotní rozmezí, při kterém se bakterie rychle  

                                  množí, čím déle zůstane pokrm při této teplotě, tím větší  

                                  je riziko jeho znehodnocení  

 0 až +5 °C  - teplota chlazení 

 0   - bod tuhnutí vody 

 -18 °C až –24 °C  - teplota mrazení 

 -40 °C   - rozklad potravin se většinou zastaví 

 -273 °C  - absolutní nula – zastaví se pohyb atomů 

 

Příklady vhodných teplot pro skladování ovoce a zeleniny 

0°C až +4°C 

datle, fíky, borůvky, maliny, broskve, hrušky, jablka, hrozny, kiwi, jahody, pomeranče, 

mandarinky, třešně, celer, cibule, česnek, houby, hrášek, květák, brokolice, mrkev, 

špenát, zelí 

+4°C až +8°C 

brambory, papriky 

více než +10°C 

ananas, citrony, grapefruity, mango, meloun, cuketa, lilek, okurka, rajčata, zázvor 

 

 

 

 



Kontrolní otázky: 

1. Jaký je účel chlazení a mrazení potravin? 

(Uchování nezávadnosti hotových výrobků nebo polotovarů a surovin pro výrobu 

pokrmů.) 

2. Jaký je rozdíl mezi chlazením a mrazením? 

(Chlazení - krátkodobé uchování potravin, teplota 0 ºC až +5 ºC, uchování 

hotových pokrmů max. 4 dny. 

Mrazení - dlouhodobé uchování potravin, teplota je v rozmezí od –18 ºC  

do  –24 ºC, uchování hotových pokrmů max. 3 měsíce.) 

 

Zdroje:  

Marie Šebelová, Zařízení závodů, Parta 2005, ISBN 80-7320-076-7 

http://www.proalergiky.cz/alergie/clanek/jak-se-vyhnout-plisnim-doma-i-venku 

http://ona.idnes.cz/jidlo-plisen-mytotoxiny-0xj-/zdravi.aspx?c=A120309_135155_zdravi_pet 

http://ona.idnes.cz/plesnivou-mrkev-muzete-snist-chleba-vyhodte-f3s-

/zdravi.aspx?c=A090309_090633_vase-telo_pet 

 


