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Vzdělávací oblast: Stravovací a ubytovací službyy 

Tematická oblast: Mléko a mléčné výrobky 

Předmět: Potraviny a výživa 

Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

Žáci pochopí rozdělení potravin podle 

původu, naučí se je využívat je ve výživě, 

jsou schopni určit význam jednotlivých druhů 

potravin pro lidský organismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY 
 

Mléko je jednou ze základních potravin 

 

Obsah – bílkoviny, tuk, mléčný cukr, vitamíny (B, C, A, D, E,K),  minerální látky (vápník, hořčík, 

draslík, železo), voda 

 

Zpracovává se mléko – kravské, kozí, ovčí 

Základní druhy konzumního mléka 

 

Odstředěné (tučnost 0,5% )       

Nízkotučné (tučnost 1,5%) 

Polotučné (tučnost 2%) 

Plnotučné (tučnost 3,5%) 

Selské (tučnost 3,5 % - 4%) 

Ošetření mléka 

 

Pasterace – je zahřívání mléka na teplotu 82°C 

 

Egalizace – je úprava obsahu tuku 

 

Homogenizace – tukové kuličky jsou roztříštěny pod tlakem přes jemná síta, tuk zůstane 

rozptýlený a nevystupuje na povrch 

 

Vady mléka – zakysnutí, kovová příchuť 

 

Mléčné výrobky 

 

1. Kysané mléčné výrobky.        

kysaná smetana 

kysané podmáslí, šlehané podmáslí 

acidofilní mléko, biokys, kefír 

jogurty – bílé, s přísadou, krémy, nápoje 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Zahuštěné a sušené mléko 

 

Zahuštěné mléko – částečné odstranění vody – kondenzované mléko  

(slazené, neslazené) 

 

Sušené mléko – úplné odstranění vody 

 

3. Smetana – získává se odstředěním mléka, na trhu tučnost 12%, 33% 

zakysaná smetana, sušená smetana, smetana ke šlehání 

 

4. Máslo – výroba stloukáním pasterované smetany, vedlejší produkt při výrobě = podmáslí 

výběrové máslo, čerstvé máslo, stolní máslo, máslo se smetanovým zákysem 

 

5. Tvaroh – netučný, polotučný, plnotučný 

   měkký, tvrdý 

 

6. Sýry 

 

a) měkké – čerstvé sýry (Cottage) 

zrající sýry (Romadůr, olomoucké tvarůžky)  

  tavené sýry (smetanové, Apetito)   

pařené sýry (Mozarella) 

b) tvrdé sýry – eidamského typu (Eidamská cihla)  

ementálského typu (Ementál) 

uzené  

c) plísňové sýry – s plísní na povrchu (Hermelín) 

s plísní uvnitř (Niva) 

d) ovčí sýry – brynza, pařené 

e) kozí sýry  

 

 

Použití v kuchyni – polévky, hlavní pokrmy, pomazánky, předkrmy, moučníky, nákypy 

 

Skladování - v chladu, temnu 

 

 

 



 

 

TEST 

 
1. Co je to pasterace: a) odtučnění      

       b) zahřátí mléka na určitou teplotu 

       c) roztříštění tukových kuliček 

 

 

2. Co je to egalizace: a) odtučnění  

       b) zahřátí mléka na určitou teplotu 

       c) roztříštění tukových kuliček 

 

 

3. Co je to homogenizace: a) odtučnění  

          b) zahřátí mléka na určitou teplotu 

           c) roztříštění tukových kuliček 

 

 

4. Vyjmenuj kysané mléčné výrobky 

 

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

 

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

 

 

5. Vyjmenuj druhy sýrů 

 

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

 

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

 

 

6. Vyjmenuj základní druhy konzumního mléka 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

TEST - řešení 

 
1. Co je to pasterace: a) odtučnění      

       b) zahřátí mléka na určitou teplotu 

       c) roztříštění tukových kuliček 

 

 

2. Co je to egalizace: a) odtučnění  

       b) zahřátí mléka na určitou teplotu 

       c) roztříštění tukových kuliček 

 

 

3. Co je to homogenizace: a) odtučnění  

          b) zahřátí mléka na určitou teplotu 

           c) roztříštění tukových kuliček 

 

 

4. Vyjmenuj kysané mléčné výrobky 

 

Kysaná smetana 

kysané podmáslí, šlehané podmáslí 

acidofilní mléko, biokys, kefír 

jogurty – bílé, s přísadou, krémy, nápoje 

 

 

5. Vyjmenuj druhy sýrů 

 

Měkké, tvrdé, plísňové, ovčí, kozí 

 

 

 

6. Vyjmenuj základní druhy konzumního mléka 

 

Odstředěné (tučnost 0,5% )       

Nízkotučné (tučnost 1,5%) 

Polotučné (tučnost 2%) 

Plnotučné (tučnost 3,5%) 

Selské (tučnost 3,5 % - 4%) 
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http://www.predskolaci.cz/?tag=mleko 


