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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: 
Přepočty surovinových norem - 

Receptury 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat druhy 

receptur a co je jejich obsahem. 

 
       

        

 
 
 



 

 

Přepočty surovinových norem – Receptury 

Pro přípravu jednotlivých pokrmů potřebujeme znát: 

- jednotlivé suroviny a jejich množství 

- technologický postup výroby 

Tyto údaje nalezneme v jednotlivých recepturách pokrmů a nápojů.   

Druhy receptur 

 Receptury teplých pokrmů 

 Receptury studených pokrmů 

    

 Receptury dietních pokrmů 

 Receptury polotovarů 

 Receptury mléčných nápojů a pokrmů 

 Receptury teplých a míšených nápojů 

 Receptury cukrářských výrobků 
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 Receptury pro závodní stravování 

 Receptury pro školní stravování, jejichž knižní vydání je v současné době 

rozděleno na tři díly: 

1. díl - Receptury pro přípravu pomazánek, polévek, studených pokrmů, 

nápojů 

2. díl - Receptury pro přípravu hlavních pokrmů z hovězího, vepřového, 

uzeného, skopového, sekaného, telecího, drůbežího masa 

3. díl - Receptury rybích, 2. část drůbežích, polo masitých a bezmasých, 

slaných a sladkých pokrmů, příloh, salátů, moučníků 

                    

 

Každá receptura obsahuje: 

- seznam a hmotnost surovin potřebných pro výrobu určitého výrobku 
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- výrobní postup 

- hmotnost jedné porce 

- popis výrobku 

- celkovou hmotnost potravin 

- většinou obsahuje i výrobní ztráty 

- hmotnost hotového výrobku 

- energetickou hodnotu v kilojoulech 

- vhodné přílohy 

Jednotlivé receptury: 

- nejsou závaznou, ale pouze doporučenou literaturou 

- mohou se lišit podle autora 

- jsou číslovány 

- jsou stanoveny na určitý počet porcí, kusů nebo hmotnost výrobku 

Pro kuchařské práce jsou receptury vypracovány na výrobu 10 porcí. 

Příklad receptury 

11 210 – Rumunský guláš                                                                                 10 porcí 
 

1 porce 
A: 148 g z toho 
masa 46 g (3 
kousky) 
B: 163 g z toho 
masa 62 g (4 
kousky) 
 
Popis pokrmu: 
Kousky dušeného 
hovězího masa ve 
šťávě s vložkou 
atd. ………………. 
 
Výrobní postup:    
Opláchnutý díl 
hovězího masa 
nakrájíme na 
kostky přibližně 
25 g atd. …………  
 
 

druh potravin 

hmotnost v g 

A B 

hrubá čistá hrubá čistá 

hovězí maso přední – kližka b. k. 750 750 1 000 1 000 

tuk 80 80 80 80 

cibule 300 255 300 255 

paprika mletá 20 20 20 20 

sůl 30 30 30 30 

pepř mletý 1 1 1 1 

voda pitná 800 800 800 800 

mouka hladká 50 50 50 50 

česnek 10 9 10 9 

tuk 50 50 50 50 

paprikové lusky čerstvé 200 150 200 150 

lilek 100 70 100 70 



 
 
 
 
Vhodné přílohy: 
- dušená rýže 
- vařené brambory  

rajčata čerstvá 100 90 100 90 

hmotnost potravin  2 355  2 605 

ztráty celkem  875  975 

hmotnost hotového výrobku  1 480  1 630 

energetická hodnota v kilojoulech  1 171  1 355 

Otázky: 

1. Jaké znáš druhy receptur? 

2. Co jednotlivé receptury obsahují? 

3. Na kolik porcí je stanovena receptura pro kuchařské práce? 

Odpovědi: 

1. Receptury teplých pokrmů, studených pokrmů, dietních pokrmů, polotovarů, 

mléčných nápojů a pokrmů, teplých a míšených nápojů, cukrářských výrobků, 

pro závodní stravování, pro školní stravování. 

2. Obsahují seznam a hmotnost surovin potřebných pro výrobu určitého výrobku, 

výrobní postup, hmotnost jedné porce, popis výrobku, celkovou hmotnost 

potravin, většinou obsahuje i výrobní ztráty, hmotnost hotového výrobku, 

energetickou hodnotu v kilojoulech, vhodné přílohy. 

3. Pro kuchařské práce jsou receptury vypracovány na výrobu 10 porcí. 
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