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POKMY NA OBJEDNÁVKU 

 

 
Pokrmy na objednávku označujeme jako minutky (rychlý způsob přípravy pokrmů), jejich tepelná 

příprava nepřesahuje 25 minut, připravujeme pečením, smažením. 

 

Zásady při přípravě minutek 

 před přípravou maso marinujeme 

 maso zprudka opečeme pak pomalu dopékáme 

 bílé druhy masa pečeme opatrně, rychleji hnědnou 

 dobu pečení zbytečně neprodlužujeme 

 během pečení do masa nepícháme 

 používáme olej rozpálený na 180 C, při nižší teplotě se maso neopéká, pouští šťávu a není 

křehké 

 při vysokých teplotách se tuk přepaluje 

 množství oleje má zakrýt pouze dno pánve 

 po opečení přidáme máslo, tím připravíme přírodní šťávu 

 

Příprava minutek pečením 

 

Na pánvi  

 nejvhodnější kvalitní teflonová pánev, ocelová 

 velikost pánve musí odpovídat množství připravovaných minutek 

 na pánvi pečeme přírodní řízky, medailonky, roštěnky, bifteky, žebírka 

 

Na roštu (kovové mřížce) 

 pečeme nad žhavým dřevěným uhlím, elektrickým nebo plynovým hořákem 

 upravujeme tak žebírka, řízky, bifteky, porce kuřete, ryby 

 porce je vhodné předem nakládat (marinovat)  

 během pečení porce potíráme olejem 

 porce obracíme kleštěmi, nikdy do masa nepícháme 

 doba pečení závisí na velikosti porce a druhu masa 

 

Příprava minutek smažením 

 smažíme ve větším množství rozpáleného tuku, jeho teplota nesmí přesáhnout 190 C 

 používáme ponorné smažiče (fritézy) 

 před smažením potraviny můžeme obalovat (trojobal, těstíčko) 

 při nižší teplotě smažíme drůbež, ryby, zeleninu, řízky, mleté maso, brambory 

 

 

 



 

Pečení na anglický způsob 

Používáme svíčkovou nebo roštěnec. 

Osolíme, opepříme, necháme odležet  2–3 hodiny, opečeme ze všech stran, ve vyhřáté troubě zvolna 

dopečeme. Maso zůstává uvnitř růžové, šťavnaté, křehké. 

 

Dokončovací práce 

 

Dochucování – kořením, solí, pepřem, cukrem, octem, nesmí přehlušit chuť základní suroviny 

 

Zjemňování (legírování) – máslem, mlékem, smetanou, necháme přejít varem 

 

Úprava pokrmů před výdejem – pokrmy zdobíme vhodnými doplňky (hlávkový salát, rajčata, 

okurky, paprika, zelené natě) 

 

Vhodné přílohy 

 různě upravené brambory (vařené, pečené, hranolky, krokety) 

 rýže (dušená, vařená, žampionová, hrášková, šunková) 

 zeleninové saláty 

 

            
 

 

 

 

 

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST          
1. Co je to pečení na anglický způsob 

 

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

 

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

 

2. Popiš pečení na roštu 

 

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

 

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

 

3. Popiš přípravu minutek smažením 

 

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

 

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

 

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

 

4. Vyjmenuj vhodné přílohy  

 

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

 

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

 

5. Čím můžeme minutky zjemňovat 

 

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

 

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

 

6. Co je to legírování 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

TEST - řešení          
1. Co je to pečení na anglický způsob 

 

Používáme svíčkovou nebo roštěnec. 

Osolíme, opepříme, necháme odležet  2–3 hodiny, opečeme ze všech stran, ve vyhřáté 

troubě zvolna dopečeme. Maso zůstává uvnitř růžové, šťavnaté, křehké. 

 

2. Popiš pečení na roštu 

 

pečeme nad žhavým dřevěným uhlím, elektrickým nebo plynovým hořákem 

upravujeme tak žebírka, řízky, bifteky, porce kuřete, ryby 

porce je vhodné předem nakládat (marinovat)  

během pečení porce potíráme olejem 

porce obracíme kleštěmi, nikdy do masa nepícháme 

doba pečení závisí na velikosti porce a druhu masa 

 

3. Popiš přípravu minutek smažením 

 

smažíme ve větším množství rozpáleného tuku, jeho teplota nesmí přesáhnout 190 C 

používáme ponorné smažiče (fritézy) 

před smažením potraviny můžeme obalovat (trojobal, těstíčko) 

otě smažíme drůbež, ryby, zeleninu, řízky, mleté maso, brambory 

 

4. Vyjmenuj vhodné přílohy  

 

různě upravené brambory (vařené, pečené, hranolky, krokety) 

rýže (dušená, vařená, žampionová, hrášková, šunková) 

zeleninové saláty 

 

5. Čím můžeme minutky zjemňovat 

 

 máslem, mlékem, smetanou, necháme přejít varem 

 

6. Co je to legírování 

 

Zjemňování 
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