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POCHUTINY 

KOŘENÍ 
jsou části rostlin (semena, květy, listy, kůra, kořínky), které se používají v 

čerstvém nebo sušeném stavu. 

Koření má výraznou chuť, vůni, protož obsahuje aromatické látky. Přidává se do 

jídel pro zlepšení chuti. Čerstvé koření má vysoký obsah vitamínu C. 

 

Koření dělíme podle původu 

1. domácí- anýz, fenykl, kmín, paprika, jalovec, majoránka, tymián, koriandr,  

dobromysl, estragon  

http://www.alfa-food.cz/prirodni-koreni/kmin.html(15. 2. 2012) 

 

 
kmín 

http://www.alfa-food.cz/prirodni-koreni/kmin.html
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http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/majoranka-dobromysl-oregano-vonave-trio-na-zahrade-a-v- 

Kuchyni (15. 2. 2012) 

majoránka 
 

 
http://www.garten.cz/a/cz/5447-coriandrum-sativum-koriandr/(15. 2. 2012) 

koriandr 

 
 

2. tropické a subtropické– pepř, nové koření, vanilka, muškátový květ a oříšek, 

badyán, skořice, bobkový list, kurkuma, zázvor, šafrán, hřebíček,kapary 

 

  
http://odpadkac-std.blog.cz/1101/spanelska-kuchyne http://imagejuicy.com/images/fruits/a/allspice/1/(15.2.2012) 

 

pepř      nové koření 

http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/majoranka-dobromysl-oregano-vonave-trio-na-zahrade-a-v-
http://www.garten.cz/a/cz/5447-coriandrum-sativum-koriandr/
http://odpadkac-std.blog.cz/1101/spanelska-kuchyne
http://imagejuicy.com/images/fruits/a/allspice/1/
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http://health.learninginfo.org/cloves.htm   http://zena.maxizabava.cz/zena/995/skorice/(15.2.2012) 

hřebíček      skořice 

 

   
http://www.receptyonline.cz/badyan--88.html(15. 2. 2012) http://www.nazeleno.cz/zazvor-vselek-ktery-muze-i-

skodit.aspx(15. 2. 2012) 

badyán     zázvor 
 

 

 

  

http://www.srecepty.cz/ingredience/muskatovy-kvet(15.2.2012)  http://www.koreni.cz/detail.php?pid=297(15. 2. 2012) 

muškátový květ     muškátový ořech 

 
 

 

http://health.learninginfo.org/cloves.htm
http://zena.maxizabava.cz/zena/995/skorice/
http://www.receptyonline.cz/badyan--88.html
http://www.nazeleno.cz/zazvor-vselek-ktery-muze-i-skodit.aspx
http://www.nazeleno.cz/zazvor-vselek-ktery-muze-i-skodit.aspx
http://www.nazeleno.cz/zazvor-vselek-ktery-muze-i-skodit.aspx
http://www.nazeleno.cz/zazvor-vselek-ktery-muze-i-skodit.aspx
http://www.srecepty.cz/ingredience/muskatovy-kvet(15.2.2012)
http://www.koreni.cz/detail.php?pid=297
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Listy a natě používané jako koření– bazalka, celerová nať, oregano, kopr, libeček, 

meduňka, petržel, rozmarýn, šalvěj, estragon 

 

 
http://www.moda.cz/Kategorie/Zdravi_a_krasa/20080930_Caj_Z_Bazalky_Pomaha_Proti_Migrene.html(15. 2. 2012) 

bazalka 
 

 
http://www.zahradnictvolimbach.sk/bylinky/oregano-tymian.html(15. 2. 2012) 

oregano 

 

 
http://theherbgardener.blogspot.com/2007/11/sage-is-good-for-more-than-stuffing.html(15. 2. 2012) 

šalvěj 
 

http://www.moda.cz/Kategorie/Zdravi_a_krasa/20080930_Caj_Z_Bazalky_Pomaha_Proti_Migrene.html
http://www.zahradnictvolimbach.sk/bylinky/oregano-tymian.html
http://theherbgardener.blogspot.com/2007/11/sage-is-good-for-more-than-stuffing.html
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http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/rozmaryn-bylinka-pro-povzbuzeni/(15. 2. 2012) 

rozmarýn 

 

Směsi koření – grilovací koření, gulášové koření, kari, směs do mletých mas, 

perníkové koření, na pizzu, na těstoviny, na rýži 

 

 

Skladování a vady kořen í– skladujeme v chladu, temnu, suchu, ve větraných 

prostorách, skladujeme odděleně od ostatních potravin, nesprávným skladováním 

dochází ke změnám barvy, chuti, vůně 

Sůl 
Kuchyňská sůl (chlorid sodný)dodává minerální látky, dodává se obohacená jódem 

Nadbytek soli škodí. 

 

Druhy soli –1. kamenná 
 

 
http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/wieliczka.htm(15. 2. 2012) 

kamenná sůl v solném dole 

 

http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/rozmaryn-bylinka-pro-povzbuzeni/
http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/wieliczka.htm
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2 .mořská 

 

http://www.vylecit.cz/1085/morska-sul-na-nasem-stole-i-ve-vane/(15. 2. 2012) 

získávání mořské soli 

 

3. Dietní soli – mají snížený obsah sodíku, mohou být obohaceny draslíkem 

4. Glutasol-je chemicky vyráběný prostředek smíšený se solí 

5. Krmná nebo průmyslová sůl- nepoužívá se ke kuchyňským účelům 

OCET 
Ocet se získává z alkoholické tekutiny octovým kvašením za vzniku kyseliny octové  

(bílé víno, červené víno, ovocné víno, pálenka) 

Druhy-kvasný ocet lihový, kvasný vinný ocet, jablečný ocet, ochucené octy 

(estragonový, bylinkový) 

Použití-nakládání zeleniny, výroba hořčice, dochucování pokrmů 

 

http://www.vylecit.cz/1085/morska-sul-na-nasem-stole-i-ve-vane/
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http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/pv/1/ocet.htm(15. 2. 2012) 

ocet 

 

 

 

 

 

http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/pv/1/ocet.htm
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HOŘČICE 
Výroba–z hořčičného semínka, octa, soli, cukru a koření 

Druhy– plnotučná, kremžská, jemná, ostrá, dijonská, grilovací 

 

http://www.dobra-kucharka.cz/kucharka.4/horcice.6518.html(15. 2. 2012) 

hořčice 

 

 

 

Použitá literatura a: učebnice Potraviny a výživa pro odborná učiliště, autorka:Marie Šebelová  

Nakladatelství PARTA 2002 

 

ČAJ 
 

Čaj jsou upravené lístky čajovníku, z nichž se připravuje nápoj čaj. 

Složení čaje–thejn (látka podobná kofeinu), třísloviny, minerální látky (vápník, 

fosfor, hořčík ), vitamíny (B, A, C, P) 

Pěstování čaje – Indie, Srí Lanka (Cejlon), Čína, Japonsko, Turecko, Gruzie 

http://www.dobra-kucharka.cz/kucharka.4/horcice.6518.html
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Druhy čaje : 

Podle stupně fermentace – fermentace je oxidační kvasný proces př teplotě kolem 

40° C. Způsobuje změnu barvy čajových lístků a vytváří charakteristické aroma čaje. 

1. Černý čaj-prodělal úplnou fermentaci 

2. Žlutozelený čaj ( oolong )-je nedokonale fermentovaný 

3. Zelený čaj-je nefermentovaný 

4. Bílý čaj (stříbrný, květový) -je s příměsí kvítků čajovníku 

 

 

Bylinné a ovocné čaje – je ze sušených částí rostlin  

Bylinné – heřmánek, máta, meduňka, lípa, kopřiva, fenykl, šípek 

Ovocné – jablko, pomeranč, šípek, ibišek, rooibos, lesní plody, jahody 

 
Čajovník 
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-a-hubnuti-hubnuti/43121/stihla-diky-caji.html(15. 2. 2012) 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-a-hubnuti-hubnuti/43121/stihla-diky-caji.html
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http://www.oriental.cz/Caje/Caj-a-Taiwan/((15.2.2012) 

 

Pěstování čaje 

 
http://www.luyutea.cz/nabidka/caje-1/ovocne-a-aromatizovane-22/indian-54/(15. 2. 2012) 

Ovocný čaj indián 
 

 

 

 

 

 

Použitá literatura: učebnice Potraviny a výživa pro odborná učiliště, autorka: Marie Šebelová  

Nakladatelství  PARTA2002 
 

http://www.oriental.cz/Caje/Caj-a-Taiwan/((15.2.2012)
http://www.luyutea.cz/nabidka/caje-1/ovocne-a-aromatizovane-22/indian-54/
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KÁVA A KÁVOVÉ NÁHRAŽKY 
Káva jsou plody – semena různých druhů kávovníků, ta se po odstranění slupek 

praží. Pražená káva se prodává celá nebo mletá. Pražení dodává kávě typickou vůni, 

chuť 

Káva obsahuje kofein – povzbuzuje nervový systém, srdeční činnost, zvyšuje krevní 

tlak, podporuje funkci ledvin 

Pěstování – Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Etiopie 

Obchodní značení kávy - s obsahem kofeinu 

s nízkým obsahem kofeinu 

bez kofeinu 

instantní káva 

Náhražky kávy – kávoviny 

Kávoviny-jsou pražené produkty z různých částí rostlin, nahrazují nebo doplňují 

pravou kávu. 

Kávové náhražky-doplňují kávový odvar po stránce smyslové, zahušťují 

Směsi kávovin-výroba z kávové náhražky a kávové přísady (Melta, Vita káva) 

Obilné kávy-výroba z praženého obilí 

Luštěninové kávy-pražená sója 

Cikorka- z kořenů čekanky (Karo) 

http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a74-Kavovina-je-zdravejsi-nez-kava.aspx(15. 2. 2012) 

http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a74-Kavovina-je-zdravejsi-nez-kava.aspx
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Celá kávová zrna 

http://silviedoudova.blog.cz/(15.22012) 

 

Pěstování kávy 

 

KAKAO 
Vyrábí se z kávových bobů 

Pěstování – Jižní Amerika 

http://www.almecoplus.cz/kakao.html(15. 2. 2012) 

http://silviedoudova.blog.cz/
http://www.almecoplus.cz/kakao.html
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Kakaové boby 

 

ČOKOLÁDA 
Je směs kakaové hmoty, kakaového másla, cukru a přísad 

Výrobky z kakaa a čokolády: 

Kakaový prášek-příprava nápoje, moučníků, krémů 

Rychle rozpustné kakaové nápoje-nápoje, dochucování kaší 

Tabulková čokoláda-hořká, mléčná, bílá, s přísadami (oříšky, mandle, rozinky) 

Čokoládové výrobky-bonbóny, figurky, tyčinky, polevy 
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http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3064%3Abelgicke-pralinky-z-ech&Itemid=4(15. 2. 

2012) 

 

čokoládové výrobky 

 

 

Použitá literatur: učebnice Potraviny a výživa pro odborná učiliště, autorka:Marie Šebelová  

Nakladatelství  PARTA2002 

 

http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3064%3Abelgicke-pralinky-z-ech&Itemid=4

