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Vzdělávací oblast: 

 

 

Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Stroje na zpracování zeleniny 

Předmět: Zařízení závodů 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat stroje na 

zpracování zeleniny 

 
       

 

 

 

 



 

Stroje na zpracování zeleniny 

Stroje na zpracování zeleniny slouží k úpravě zeleniny před samotným použitím 

k výrobě pokrmů. 

Stroje na zpracování zeleniny dělíme do následujících skupin: 

- Stroje na škrábání brambor a kořenové zeleniny 

- Stroje na strouhání, krouhání a řezání zeleniny 

- Stroje na mytí zeleniny 

 Stroje na škrábání brambor a kořenové zeleniny 

- Při tomto zpracování dochází k odírání povrchu škrábaných brambor a 

zeleniny o rotující dno a stěny škrabky, které jsou zdrsněny. 

- Před vlastním škrábání dochází k opírání, které je zabezpečeno dostatečným 

přívodem vody a opačným pohybem dna škrabky než při škrábání. 

- Před naplněním stroje je vhodné brambory či zeleninu roztřídit podle velikosti 

a odstranit nahnilé kusy a nežádoucí nečistoty. 

- Bezpečnost práce u strojů na škrábání brambor je zabezpečena spínači u 

násypného a vypouštěcího víka. Nejsou-li obě víka dokonale uzavřena, nelze 

škrabku hlavním vypínačem spustit. 

- Pokud by došlo v průběhu škrábání k otevření jednoho z vík, pracovní proces 

se přeruší. 

- Doba škrábání je u každé škrabky přesně stanovena, aby se zabránilo 

kvantitativním ztrátám při neúměrně dlouhém škrábání. 



                           

Škrabky na brambory a kořenovou zeleninu 

 Stroje na strouhání, krouhání a řezání zeleniny 

Jsou to samostatné stroje odlišných velikostí s jednou nebo více funkcemi. 

      

Kráječe zeleniny 



 

Stroj na řezání zeleniny 

 

Krouhač zeleniny se základní výbavou 4 disků: 

plátkovač, strouhač, nudličky, disk na tření brambor 

 Stroje na mytí zeleniny 



Mycí automaty zajišťují hygienické a kvalitní mytí i většího množství salátů či ovoce 

před jejich zpracováním na saláty, kompoty nebo před jejich tepelnou úpravou. 

Zelenina se nejprve očistí a pak se umístí do děrovaných košů. 

Koš se vloží do mycího automatu, přiklopí se víko a spustí se mycí proces, který dál 

probíhá automaticky. 

 

Automatická myčka zeleniny 

Kontrolní otázky: 

1. Jaké funkce mohou provádět stroje na zpracování zeleniny? 

(Škrábání, strouhání, krouhání, řezání a mytí zeleniny.) 

2. Jak je zajištěna bezpečnost u strojů na škrábání brambor? 

(Je zajištěna spínači u násypného a vypouštěcího víka.) 

 

 

Zdroje: 

Marie Šebelová, Zařízení závodů, Parta 2005, ISBN 80-7320-076-7 

http://www.profikuchyne.cz/skrabka-brambor-kg-503/ 

http://www.petruzalek.cz/skrabky-na-brambory1 

http://www.petruzalek.cz/krajece-zeleniny 

http://www.kr.all.biz/cs/stroje-na-rezani-zeleniny-g3584 

http://1725.kr.all.biz/cs/prumyslove-krajece-zeleniny-g3580#!prettyPhoto/0/ 

http://www.gastro-vybaveni-promos.cz/gastro-krouhac-zeleniny-roboty-kuchynske-skrabky-

mlynky/krouhace-zeleniny-krajece-gastro-profi/krouhac-zeleniny-cl-20 

http://www.meiko.info/products/automatic-lettuce-and-vegetable-washing-machine/gk-60/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


