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POLÉVKY 
Polévky jsou důležitou součástí našeho jídelníčku. 

Význam – podporují a usnadňují trávení, povzbuzují chuť k jídlu, dodávají tělu 

tekutiny. 

Velikost porce – 1 porce 0,33 litru nebo 0,22 litru 

Dělení polévek podle různých kritérií 

Podle chuti – slané, sladké 

Podle teploty – teplé, studené 

Podle základní suroviny – z kostí, masové, zeleninové, luštěninové, ovocné 

Podle zahuštění – hnědé, bílé 

Z hlediska kuchařské technologie – hnědé, bílé, přesnídávkové, speciální, dietní, 

národní, krajové, exotické polévky 

 

Druhy vývarů 
A z hovězích kostí a masa 

B z telecích, vepřových kostí a masa 

C z drůbežích kostí a masa 

Ostatní vývary ze zeleniny, z ryb, ze zvěřiny 

Bujon silný masový vývar 
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Čištění vývaru – scedíme přes namočený plátěný ubrousek 

ušleháme bílek, přidáme do vývaru, scedíme 

Zesilování vývaru – přidáme mleté maso, zeleninu 

Zavářky a vložky do polévek 
 

Zavářky – vaří se přímo v polévce 

Druhy – knedlíčky (játrové, žemlové, morkové, masové, zvěřinové), kapání 

 

Vložky – vaří se mimo polévku, vkládají se do polévky před expedicí 

Druhy – nudle, drobení, celestinské nudle, fritátové nudle, smažený hrášek, pálené 

koule, vaječná sedlina, svítek 

 

Druhy polévek 
1. Hnědé polévky  - vývar A a doplněk (zavářka, vložka) 

Příklad: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 

Hovězí vývar s nudlemi 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/?recept=85 (19.2.2012) 

           

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/?recept=85 (19.2.2012) 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/?recept=85
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/1137-recepty/?recept=85
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 http://www.lidovky.cz/polevka-je-grunt-jak-pripravit-consomme-f09-/dobra-

chut.asp?c=A120117_120543_dobra-chut (19.2.2012)_ 

 

2. Bílé polévky - vývar, který zahustíme a přidáme doplňující surovinu 

Dělíme podle způsobu zahuštění 

- zahuštěné zásmažkou 

- kašovité 

- šlemové 

- smetanové (krémové) 

Příklad – Zeleninová polévka, Bramborová polévka, Čočková polévka, Selská 

polévka, Polévka z ovesných vloček, Pórková polévka, 
http://www.toprecepty.cz/recept/11896-bramborova--polevka-s-medvedim-cesnekem/ (19.2.2012) 

 

         
Bramborová polévka      čočková polévka 
http://www.tyden.cz/rubriky/apetit/pochutnani-na-lzici_72382.htm (19.2.2012) 

http://www.recepty.cz/recept/kremova-porkova-polevka-6789 (19.2.2012) 

 

http://www.lidovky.cz/polevka-je-grunt-jak-pripravit-consomme-f09-/dobra-chut.asp?c=A120117_120543_dobra-chut%20(19.2.2012)_
http://www.lidovky.cz/polevka-je-grunt-jak-pripravit-consomme-f09-/dobra-chut.asp?c=A120117_120543_dobra-chut%20(19.2.2012)_
http://www.toprecepty.cz/recept/11896-bramborova--polevka-s-medvedim-cesnekem/
http://www.tyden.cz/rubriky/apetit/pochutnani-na-lzici_72382.htm
http://www.recepty.cz/recept/kremova-porkova-polevka-6789
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Pórková krémová polévka     Selská polévka 
http://www.toprecepty.cz/recept/24621-selska-polevka-s-nudlemi/ (19.2.2012) 

 

3. Přesnídávkové polévky  - hlavním úkolem je nasytit, proto se základní 

surovina – doplněk – přidává ve zvýšeném množství 

Příklad – Gulášová polévka, Drštková polévka, Hrachová polévka, Zelná 

polévka 

 
http://ona.idnes.cz/foto.aspx?c=A090729_125200_recepty_ves&strana=&foto1=VES2cb962_30ONA21b.jpg&inframe=

1(19.2.2012) 

 

                  
 Gulášová polévka     Drštková polévka 
http://www.lidovky.cz/kavarna-restaurace-era-hleda-svou-tvar-dhs-/dobra-chut.asp?c=A111024_143310_dobra-

chut_glu(19.2.2012) 

 

http://www.toprecepty.cz/recept/24621-selska-polevka-s-nudlemi/
http://ona.idnes.cz/foto.aspx?c=A090729_125200_recepty_ves&strana=&foto1=VES2cb962_30ONA21b.jpg&inframe=1
http://ona.idnes.cz/foto.aspx?c=A090729_125200_recepty_ves&strana=&foto1=VES2cb962_30ONA21b.jpg&inframe=1
http://www.lidovky.cz/kavarna-restaurace-era-hleda-svou-tvar-dhs-/dobra-chut.asp?c=A111024_143310_dobra-chut_glu
http://www.lidovky.cz/kavarna-restaurace-era-hleda-svou-tvar-dhs-/dobra-chut.asp?c=A111024_143310_dobra-chut_glu
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http://bezmasa.kvalitne.cz/kucharka/polevky.html(19.2.2012) 

 

 

                      

Hrachová polévka        Zelná polévka 
http://www.toprecepty.cz/recept/9610-zelna-polevka-s-klobasou/(19.2.2012) 

 

4. Zdravotní polévky – jsou málo kořeněné, málo slané, málo tuku, podávají se 

při dietách, zahušťují se opraženou moukou 

Příklad – Špenátová polévka, Z ovesných vloček, Jemná květáková polévka, 

Bílá z drůbeže, Mléčná polévka 

 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/208562221900040/?deid=1137&recept=562(19.2.2012) 

 

       
Špenátová polévka      Květáková polévka 

http://www.recepty123.cz/page/14/(19.2.2012) 

http://www.toprecepty.cz/recept/390-mlecna-polevka/(19.2.2012) 

 

http://bezmasa.kvalitne.cz/kucharka/polevky.html
http://www.toprecepty.cz/recept/9610-zelna-polevka-s-klobasou/(19.2.2012)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/208562221900040/?deid=1137&recept=562
http://www.recepty123.cz/page/14/
http://www.toprecepty.cz/recept/390-mlecna-polevka/
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Mléčná polévka      Dietní drůbeží polévka 
  http://www.az-recepty.cz/vanoce-s-dietou-d288/(19.2.2012) 

 

 

 

 

 

 

5. Speciální polévky – želví polévka, vývar veverka, račí polévka 
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/zacina-festival-ryba-z-cech-laka-na-vysokou-gastronomii_206814.html(19.2.2012) 

                                     

Račí polévka         Hovězí vývar veverka 

http://www.vseovareni.cz/recepty/hovezi-vyvar-veverka/(19.2.2012) 

 

 

 

 

 

http://www.az-recepty.cz/vanoce-s-dietou-d288/
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/zacina-festival-ryba-z-cech-laka-na-vysokou-gastronomii_206814.html
http://www.vseovareni.cz/recepty/hovezi-vyvar-veverka/(19.2.2012)
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6. Ovocné polévky – téměř z každého druhu ovoce,  

 
http://www.apetitonline.cz/recepty/6321-jahodove-gazpacho.html 

 

          

Studená ovocná polévka     Jahodová polévka 

http://e-cake.blogspot.com/2011_05_01_archive.html(19.2.2012) 

 

7. Krajové, národní polévky 

 
http://www.czechtourism.cz/ochutnejte_ceskou_republiku/recepty/polevky/sumavska-kulajda-se-zastrenymi-

vejci.htm(19.2.2012) 

 

 
Kulajda 

http://www.apetitonline.cz/recepty/6321-jahodove-gazpacho.html
http://e-cake.blogspot.com/2011_05_01_archive.html(19.2.2012)
http://www.czechtourism.cz/ochutnejte_ceskou_republiku/recepty/polevky/sumavska-kulajda-se-zastrenymi-vejci.htm
http://www.czechtourism.cz/ochutnejte_ceskou_republiku/recepty/polevky/sumavska-kulajda-se-zastrenymi-vejci.htm
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http://ona.idnes.cz/ctenarsky-recept-rusky-borsc-djy-/recepty.aspx?c=A110926_113944_recepty_job(19.2.2012) 

 

 

Boršč 
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