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1  HACCP - „Analýza rizík a rozhodujúce (kritické) kontrolné body " 

 

Systém HACCP je odporučený systém, ktorý sa má v zmysle odporučenia Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) uplatňovať v súčasnosti predovšetkým v ochrane zdravotnej 

neškodnosti pred patogénnymi mikroorganizmami a ich toxínmi ako hlavnými pôvodcami 

alimentámych nákaz u nás a vo svete. Je to systém, ktorý sa zameriava na tie kritické miesta 

výrobného procesu, kde by mohlo dôjsť ku kontaminácii potravín, a vopred zabezpečuje, aby k nej 

nedošlo. Povinnosť mať vypracovaný tento systém na Slovensku určuje Potravinový kódex 

(www.haccp.szm.sk). 

Pod pojmom správna hygienická prax sa rozumie odborne správne vykonávanie všetkých 

etáp výroby potraviny, t.j. normatív, ktorým sa ustanovuje používanie správnych a osvedčených 

techník a postupov vo výrobe, ktorými sa dosahuje požadovaná úroveň zdravotnej bezpečnosti a 

kvality. 

Požiadavky hygienických predpisov sa týkajú stavebného riešenia a vybavenia prevádzkarní, 

kontroly nad vykonávanými procesmi, sanitácie a hygieny osôb. 

Systém HACCP je systém, ktorým sa určujú, hodnotia a ovládajú riziká významné pre zdravotnú 

bezpečnosť potravín, systém opatrení a činností prevádzkovateľa zameraný na zabezpečenia a 

preukázanie zdravotnej neškodnosti potravín. 

Je to nástroj, pomocou ktorého podnikový manažment organizačne a technicky zabezpečuje 

zdravotnú neškodnosť svojej produkcie od výroby až po tanier spotrebiteľa, je to nástroj na 

zabezpečenie účinnej ochrany zdravia ľudí pri výrobe a distribúcii potravín. 

HACCP je presne a jednoznačne definovaný systém a zakladá sa najmä na súčasných poznatkoch 

vedy. 

Systém HACCP sa uplatňuje ako spôsob vlastnej kontroly zameranej na splnenie a preukázanie 

splnenia požiadaviek vertikálneho predpisu. 

Cieľom systému HACCP je zabezpečenie zdravotnej neškodnosti potravín, a to účinnou 

prevenciou, elimináciou a minimalizáciou rizík zdravotnej škodlivosti biologického, chemického 

alebo fyzikálneho charakteru. 

Skratka „HACCP" pochádza zo  začiatočných písmen  anglického  názvu Hazard Analysis Critical 

Control Points a vo voľnom slovenskom preklade znamená „Analýza rizík a rozhodujúce (kritické) 

kontrolné body". Odvodenie názvu : 

•      „HAZARD" - činiteľ, ktorý vyvolá ochorenie, poranenie alebo inú ujmu na zdraví ľudí (látka, 

predmet, mikroorganizmus). 

•      „ANALÝZA RIZÍK" - odborné zhodnotenie možného nebezpečenstva - rizika, podloženého 

vedeckými poznatkami, vlastnými skúsenosťami alebo experimentálnymi výsledkami. 

http://www.haccp.szm.sk/
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•      „ROZHODUJÚCI (KRITICKÝ) KONTROLNÝ BOD" - označuje tú časť procesu výroby 

potraviny, v ktorej sa eliminujú alebo minimalizujú riziká zdravotnej škodlivosti alebo sa ich 

vzniku predchádza. V tomto bode musíme mať proces pod kontrolou a musí byť neustále 

monitorovaný (vizuálne, meranie teploty, vlhkosti a pod.) a v prípade zisteného nedostatku musí 

dôjsť k okamžitej náprave (Lehutova, Foltys, 2005). 

 

 

1. zásada Analýza rizík Na začiatku je nutné vykonať 

podrobnú analýzu rizík, ktoré 

spôsobujú zdravotnú škodlivosť 

potraviny, pričom sa vychádza 

z technologického postupu 

výroby. 

2. zásada Rozhodujúci (kritický) kontrolný bod Podľa záverov analýz a rizík pre 

každé predvídateľné riziko 

zdravotnej škodlivosti potraviny 

určiť rozhodujúci 

(kritický)kontrolný bod, ktorým 

možno riziku predchádzať alebo 

ho odstrániť alebo možno znížiť 

mieru rizika na prípustnú 

úroveň. 

3. zásada Kritický limit Pre každý rozhodujúci (kritický) 

kontrolný bod určiť aspoň jeden 

kritický limit, tzn. veličinu, 

pomocou ktorej možno odlíšiť 

stav, v ktorom je riziko pod 

kontrolou a stav, v ktorom je 

riziko mimo kontroly. 

4. zásada Monitorovanie Pre každý rozhodujúci (kritický) 

kontrolný bod zaviesť spôsob 

monitorovania a dodržiavania 

jeho kritického limitu tak, aby sa 

zaručilo, že riziko zdravotnej 

škodlivosti je nepretržite pod 
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kontrolou. 

5. zásada Nápravné opatrenie Určiť nápravné opatrenie, ktoré sa 

musí vykonať vždy, keď sa 

monitorovaním zistí neprípustná 

odchýlka od kritického limitu. 

6. zásada Preverovanie (Verifikácia) Určiť a zaviesť postupy 

preverovania účinnosti 

zvolených opatrení na 

zabezpečenie zdravotnej 

 

7. zásada Dokumentácia Zaviesť prehľadnú 

dokumentáciu plánovaných 

opatrení a zistených skutočností 

v priebehu uskutočňovania 

programu HACCP. 

Tabuľka 1 Zásady systému HACCP 

 

HACCP a hygienické požadavky 

 

Výroba zdravotne nezávadných potravín si vyžaduje, aby bol systém HACCP postavený na 

pevnom základe, a preto k jeho vypracovaniu predchádza zabezpečenie vhodných hygienických 

podmienok a organizačné opatrenia. Nemá význam budovať systém HACCP v prevádzkarni, kde je 

premnožený lezúci hmyz, do ktorého majú prístup vtáky a hlodavce, kde zateká strecha a je 

nefunkčná kanalizácia. 

Hygienické opatrenia sa týkajú prevádzkarne, personálu, technologických zariadení, materiálov 

prichádzajúcich do styku s potravinou, čistenia a sanitácie, prepravy, skladovania a podobne. 

Odporúča sa splniť osvedčené a odborníkmi uznávané všeobecné a osobitné hygienické požiadavky 

vzťahujúce sa na príslušnú komoditu. 

Program HACCP je najdôležitejšou súčasťou, je vrcholom pyramídy hygienických opatrení (Foltys, 

2004) 
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Program HACCP 

Opatrenia v CCP 

Zdravotné požiadavky na výrobok 

 

Hygienické podmienky výroby potravín 

Čistenie a sanitácia  

Osobná hygiena  

Hygiena zvierat  

Hygienická vybavenosť  

priestory, zariadenia, technológie 

na 

čistenie) 

Ochrana proti škodcom  

Odpadové hospodárstvo  

 

Obr. 1 HACCP v systéme hygieny potravín 

 

Predtým, než sa začne s aplikáciou HACCP v potravinárskej prevádzke, musí najskôr spĺňať 

príslušné všeobecné hygienické požiadavky a osobitné hygienické požiadavky, ako aj požiadavky 

inej legislatívy týkajúcej sa zdravotnej neškodnosti príslušnej potraviny. 

 

Všeobecné požiadavky na hygienu výroby potravín sú: 

1.   Požiadavky na hygienu v prvovýrobe:  

- Hygiena prostredia poľnohospodárskej výroby,  

- Hygiena v rastlinnej a živočíšnej výrobe, 

- Požiadavky na hygienické zaobchádzanie s poľnohospodárskymi produktmi,  

- Požiadavky na skladovanie a prepravu poľnohospodárskych produktov, 

-  Požiadavky na čistenie, údržbu a osobnú hygienu v prvovýrobe. 

 

2.   Požiadavky na stavebné riešenie a vybavenie prevádzkarne:  

- Umiestnenie prevádzkarne, 

-     Umiestnenie zariadení v prevádzkarni, 

-     Vnútorné členenie prevádzkarne, 
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-     Vnútorné stavebné riešenie a vybavenie prevádzkarne, 

-     Požiadavky na hygienický dizajn strojného vybavenia, 

- Vybavenie prevádzkarne monitorovacími prístrojmi, 

- Vybavenie prevádzkarne nádobami na odpad a na nevyhovujúce produkty 

- Vybavenie prevádzkarne na zásobovanie vodou,  

- Vybavenie systémom na odvádzanie odpadu (kanalizácia),  

- Vybavenie zariadeniami na osobnú hygienu,  

- Zabezpečenie vhodného vetrania,  

- Zabezpečenie dostatočného osvetlenia,  

- Vybavenie priestormi na skladovanie. 

 

3.    Požiadavky na kontrolu nad procesom: 

- Program na ovládanie rizík zdravotnej škodlivosti (HACCP), 

- Program riadenia hygieny: o kontrolované teploty, o technologický proces, 

      o mikrobiologické, chemické a fyzikálne požiadavky, o prevencia krížovej kontaminácie             

mikroorganizmami, chemickými látkami a cudzími predmetmi.  

- Požiadavky na vstupné suroviny (krmivá, zdravotný stav zvierat), 

- Požiadavky na balenie potravín (uskladnenie), 

- Požiadavky na používanú vodu, 

- Požiadavky na organizáciu výroby a dozor nad ňou, 

- Systém dokumentácie, 

- Systém plánovaných postupov na stiahnutie nebezpečných výrobkov z obehu. 

 

4.  Požiadavky na údržbu a sanitáciu prevádzkarne:  

- Systém údržby a čistenia prevádzkarne,  

- Program čistenia prevádzkarne, 

- Program na ochranu proti škodcom, 

- Systém manipulácie s odpadom, 

- Systém overovania účinnosti vykonávaného monitorovania. 

 

5.    Požiadavky na hygienu osôb pracujúcich s potravinou:  

- Požiadavky na zdravotný stav, 

- Hlásenie poranenia a ochorenia na chorobu prenosnú na potravinu,  

- Povinnosť personálu udržiavať osobnú hygienu,  

- Povinnosť personálu dodržiavať správne hygienické návyky,  

- Osobitné opatrenia pre návštevy. 
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HACCP a požiadavky na výrobok 

 

Mikrobiologické požiadavky na výrobok, údaje o množstve cudzorodých látok a údaje o výskyte 

cudzích predmetov vo výrobku sú objektívnymi indikátormi účinnosti programu HACCP. Účinnosť 

programu sa vyhodnocuje práve pomocou týchto ukazovateľov. Vyhodnocovanie vykonáva buď 

prevádzkovateľ sám a kontrolný orgán si overuje pravdivosť a spoľahlivosť ním nameraných 

hodnôt, alebo vyhodnocovanie vykonáva kontrolný orgán systémom sledovania výskytu patogénov 

a kontaminantov vo výrobku. 

 

Aby bol systém HACCP účinný, rozhodnutie na jeho zavedenie musí pochádzať od vedenia 

prevádzkarne. 

Hlavná pozornosť systému HACCP sa sústreďuje na kontrolu rizík v určených rozhodujúcich 

(kritických) kontrolných bodoch (CCP). Pri definovaní rizík a pri ich hodnotení pri vypracovaní 

návrhu systému HACCP sa musí klásť dôraz na vplyv surovín (pri výrobe  SKM  na zdravotný stav 

dojníc,  kvalitu  a neškodnosť krmív,  napájacej   vody, podstielky a pod.) a na vplyv výrobných 

operácií z hľadiska kontroly rizík, ako aj možný spôsob použitia výrobku a na epidemiologické 

údaje o zdravotnej bezpečnosti potraviny. (Lehutova, Foltys, 2005) 

 

 

 

 

 

 

1. Vytvorenie pracovného tímu Určenie skupiny odborníkov, ktorí pri 

plánovaní systému HACCP majú odborné 

vedomosti a skúsenosti s hygienou. Ak 

prevádzkovateľ nemá vlastných odborníkov, 

musí zabezpečiť odborné poradenstvo z iných 

zdrojov. 

2. Popis výrobku, jeho použitie Musí sa zostaviť úplný popis výrobku, ktorý 

musí obsahovať príslušné informácie, ktoré sa 

týkajú zdravotnej bezpečnosti, ako napríklad 

zloženie, fyzikálny a chemický stav (kyslosť, 

pH a pod.), skladovanie, spôsob distribúcie a 
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pod. 

3. Zostavenie technologickej schémy Tím HACCP zostaví technologickú schému, 

ktorá musí pokryť všetky technologické kroky. 

4. Potvrdenie technologickej schémy priamo 

na mieste 

Tím HACCP musí porovnať zostavenú 

technologickú schému so skutočnou 

technológiou výroby v každom stupni a ak je to 

potrebné, podľa nej upraviť technologickú 

schému. 

5. Zostavenie zoznamu rizík Analýza rizík 

Kontrolné (preventívne) opatrenia (1. zásada) 

Tím HACCP zostaví zoznam všetkých rizík, 

ktorých výskyt možno odôvodnene 

predpokladať v jednotlivých krokoch výroby. 

Následne musí vykonať analýzu rizík a určiť 

riziká, ktoré sú takej povahy, že na 

zabezpečenie zdravotnej neškodnosti potraviny 

je nevyhnutné ich eliminovať alebo znížiť na 

prípustnú úroveň. 

Ak je to možné, v analýze rizík sa uvádza : 

Pravdepodobnosť       výskytu       rizika 

a vážnosť jeho nepriaznivého účinku na 

zdravie, 

Kvalitatívne   a kvantitatívne   posúdenie 

rizika, 
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 Údaje o prežívaní alebo rozmnožovaní 

významných mikroorganizmov, Údaje   o 

tvorbe   toxínov,   chemických alebo tuhých 

zložiek v potravine, Aké      podmienky      

vedú      k vyššie uvedeným skutočnostiam. 

Tím    HACCP    musí    potom    navrhnúť 

kontrolné opatrenia, ktoré možno aplikovať na     

jednotlivé     riziká.      Na      kontrolu 

konkrétneho    rizika    môže    slúžiť    viac 

kontrolných      opatrení      alebo     jedným 

opatrením možno kontrolovať súčasne viac 

rizík. 

6.   Určenie rozhodujúcich (kritických) 

kontrolných bodov (CCP) (2. zásada) 

Na určenie CCP možno uplatniť rozhodujúcu 

schému  (strom),  ktorá predstavuje prístup 

logického zdôvodňovania (Obr. 1). Používa sa   

ako   usmernenie   pre   určovanie   CCP. 

Uvedený príklad sa nemusí hodiť na všetky 

prípady. Je prípustné používať aj iné spôsoby 

rozhodovania.    Odporúča    sa    absolvovať 

zaškolenie      v uplatňovaní      rozhodovacej 

schémy. 

7.   Určenie kritických limitov pre jednotlivé 

CCP (3. zásada) 

Pre každý CCP sa musí určiť kritický limit. 

Ako kritérium sa používajú merania teploty, 

času, vlhkosti, organoleptické vlastnosti, ako je 

vzhľad alebo konzistencia. 
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8.   Určenie spôsobu monitorovania CCP (4. 

zásada) 

Monitorovanie je časový plán vykonávania 

meraní alebo pozorovaní CCP vzťahujúci sa na 

jeho kritický limit. Metódy detegovania majú 

poskytnúť túto informáciu v čase, keď je ešte 

možné upraviť proces a dostať ho pod kontrolu.     

Údaje     z monitorovania    musí vyhodnocovať   

určená    osoba,    ktorá   má znalosť,   

schopnosť   a právomoc   v prípade potreby 

vykonať aj nápravné opatrenie. Ak nie je 

monitorovanie nepretržité, potom jeho rozsah 

alebo frekvencia musí byť dostatočná na to, 

aby bolo garantované, že CCP je stále pod 

kontrolou. Obyčajne sa uprednostňujú 

fyzikálne   alebo   chemické   merania   pred 

mikrobiologickými vyšetreniami, pretože ich 

možno uskutočniť rýchlo a často indikujú aj 

 mikrobiologický    stav    potraviny.    Všetky 

záznamy z monitorovania CCP musia byť 

podpísané   aspoň   osobou   vykonávajúcou 

monitorovanie       a aspoň           jedným z 

predstaviteľov prevádzkarne zodpovedným za 

preverovanie. 

9.   Určenie nápravných opatrení 

(5. zásada) 

Pre  každý  CCP   musia  byť  vypracované 

konkrétne      nápravné      opatrenia,      ktoré 

predpisujú postup v prípade zistenej chyby a 

musia zaručiť, že sa CCP uvedie opäť do stavu 

pod kontrolou. 0 tejto činnosti sa musí viesť 

evidencia. 
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Tabuľka 2 Uplatnenie systému HACCP v praxi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Určenie postupov preverovania 

(verifikácia) (6. zásada) 

Na zisťovanie, či systém HACCP pracuje 

správne, môžu byť použité previerky alebo 

audity,   kontrolné   postupy   alebo   skúšky, 

vrátane   náhodného   odberu   vzoriek   a ich 

rozbor. 

Príklady činností pri overovaní : 

Hodnotenie systému HACCP a jeho 

záznamov, 

Hodnotenie zistených chýb 

(nedostatkov) a zaobchádzania 

s výrobkom, 

Potvrdenie toho, či sú CCP pod 

kontrolou. 

11. Určenie dokumentácie a vedenie 

záznamov (7. zásada) 

Plánované postupy systému HACCP musia 

byť    dokumentované    a musia    sa    viesť 

záznamy. 

Príklady dokumentácie : 

Analýza rizík, -    Určovanie CCP, 

Určovanie kritických limitov. Príklady 

záznamov : 

Záznam z monitorovania CCP, 

Chyby (nedostatky) a následné nápravné 

opatrenie, 

Zmeny v systéme HACCP (revízia). 
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2  ZÁKLADNÉ TEPELNÉ ÚPRAVY 
 

2.1 Úprava pokrmov za surova 

 

V surovom stave podávame najmä zeleninu a ovocie  (šaláty, obloženie pokrmov, ovocné 

poháre), zo živočíšnych potravín mlieko a mliečne výrobky a vaječný žĺtok v ojedinelých prípadoch 

aj upravené mäso (pečeňové nátierky, ustrice, tatársky biftek). Výhodou takto upravených pokrmov 

je, že si uchovajú v značnej miere neporušené živiny, najmä vitamíny 

 

Varenie 

Varenie je tepelná úprava, pri ktorej na potravinu pôsobíme vriacou vodou alebo parou pri 

normálnom alebo zvýšenom tlaku. Dôležité je množstvo tekutín, pretože z varenej potraviny 

prechádza časť rozpustných látok do vývaru, čím sa potravina ochudobňuje chuťovo i biologicky. 

Preto je výhodnejšie varenie v pare. Potraviny varíme do zmäknutia, dlhšej úprave sa vyhýbame a 

nerozvárame ich. Varené pokrmy sú ľahko stráviteľné a vhodné pre diétnu stravu. Pri varení 

rozlišujeme dva technologické postupy: vkladanie varenej suroviny do vriacej vody a do studenej 

vody. V prvom prípade urýchlime čas varenia, zabraňujeme vylúhovaniu rozpustných látok a 

dostaneme chutnejšie potraviny; v druhom prípade získame silný vývar ale varená potravina stráca 

dosť veľkú časť biologickej hodnoty. Pozvoľné varenie potravín na miernom ohni 

nazývame pošírovanie. 

Blanšírovanie , sparovanie je krátkodobý postup, keď potravinu pred vlastným technologickým 

spracovaním krátko povaríme alebo prelejeme vriacou vodou. Používame to pri potravinách, ktoré 

majú príliš čpavú vôňu, horkosť alebo štipľavosť (napríklad hlávková kapusta, špenát, paprika, 

obličky). Blanšírujeme aj potraviny, ktoré chceme stužiť aby sa mohli lepšie spracovať (mozoček) 

alebo ľahšie šúpať (mandle, rajčiny). 
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Dusenie 

 

• na pokrm pôsobíme v uzavretej nádobe parou s minimálnym množstvom tekutiny a tuku 

• pri dusení niektorých potravín, najmä mäsa, pridávame príslušné druhy korenia a zeleniny a 

pripravujeme tak základ 

• potraviny dusíme v rovnako veľkých kusoch alebo krájané na rovnaké kúsky (kocky, plátky, 

rezance,...) či mleté 

•  mäso pred dusením opekáme na malom množstve tuku 

•  bielkoviny na povrchu sa jemne zrazia a zabraňujú vylúhovaniu chuťových látok 

• vydusená šťava je súčasťou pokrmu, a tým je biologicky aj chuťovo hodnotnejší 

 

Pečenie 

 

Pečenie je úprava pri ktorej pôsobíme horúcim vzduchom, priamym ohňom, opekaním na 

panvici alebo infračervenými lúčmi. Pri pečení sa uvoľňujú aromatické látky s chuťou a vôňou 

typickou pre daný pokrm. Na povrchu sa zrážajú bielkoviny (koaguujú), voda sa odparuje a 

vytvára sa kôrka zabraňujúca unikaniu rozpustných látok. Pokrm dostáva výraznú vôňu, chuť a 

farbu. 

 

Podľa prepečenia rozoznávame: 

 poloprepečené úpravy – mäso dosahuje pri pečení vnútornú teplotu 60°C, pri 

rozkrojení zostáva vnútri ružové, šťavnaté. Používa sa pri úprave minútok; tzv. 

anglický spôsob pečenia 

 stredne prepečené úpravy – mäso má vnútornú teplotu 70°C, pri rozkrojení zostáva 

bledoružové, používame napríklad pri úprave rozbífu a sviečkovice 

 úplne prepečené úpravy – farba a prepečenie mäsa sú rovnaké 

 

Zároveň rozoznávame tieto druhy pečenia: 

 Pečenie v rúre 

 Pečenie na panvici 

 Pečenie na rošte a ražni 

 

 

Vyprážanie 
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Vyprážanie je tepelná úprava potravín pri ktorej pôsobíme rozpáleným tukom na 170-190°C. 

Najvhodnejší spôsob vyprážania je pri úplnom ponorení potraviny do tuku. Môžeme vyprážať 

aj v menšom množstve tuku, keď ide o povrchovú úpravu hotových zmiešanín, krokiet a pod. 

Potraviny vyprážame surové alebo čiastočne upravené (blanšírované, čiastočne predvarené). 

Potraviny vyprážame obalené v trojobale, cestíčku alebo na prírodno. 

Je to jedna z najrýchlejších kuchynských úprav, zvyšuje sa ním energetická hodnota jedál. Pre 

svoju ťažšiu stráviteľnosť nie sú vhodné z hľadiska zdravej výživy. 

 

 

Dohotovovanie pokrmov 

Spôsoby dohotovovania pokrmov: 

 korenenie a dochucovanie 

 zahusťovanie 

 cedenie, lisovanie (pasírovanie), mixovanie 

 zjemňovanie (legírovanie) 

 krájanie, porciovanie (trašírovanie) 

 konečná úprava pred podávaním 

 
 

          

 

 

 

 

 

3  ZLOŽITÁ PRÍPRAVA POKRMOV V STUDENEJ KUCHYNI 
 

Studená kuchyňa  

 

Už podľa názvu vidíme, že budeme hovoriť o jedlách podávaných v studenom stave.  
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Rozdeľujeme ich na:  

Studené predjedlá - podávajú sa pri všetkých menu ako prvý chod. Mali by to byť malé pikantné 

pokrmy, ktoré vzbudzujú chuť do jedla (pikantné, korenisté, lahodiace oku i chuti).  

Studené jedlá  - ktorými sa rozumejú jedlá podávané ako studená večera , nárez - väčšie porcie 

rozličných druhov studeného mäsa, údeniny - doplnené vždy pikantnou prílohou.  

Studené polievky – patia k nim ovocné alebo zeleninové (rajčiaková, uhorková a iné).  

Šaláty a omáčky 

Chlebíčky , chuťovky. 

 

 Zásady studených pokrmov: 

- pokrmy majú byť ľahké, zdravé, dobre stráviteľné, pripravované  z čerstvých surovín 

- pri ich príprave sa ma využiť kreativita,dôsledná a čistá práca kuchára,zmysel pre tvary 

a farebné kombinácie 

- dôraz sa kladie na uplatňovanie sezónnosti a využívanie regionálnej ponuky  a surovín 

- úlohu zohráva samotná ponuka a prezentácia pokrmov 

- pokrmy musia spĺňať chuťové nároky 

 Gastronómia vrátane studenej kuchyne prechádza istými zmenami, reaguje na požiadavky 

doby, nové technológie, postupy a suroviny. Kuchári v širokej miere viac experimentujú, 

prichádzajú s novými variáciami surovín. 

 

Pojem moderná studená kuchyňa znamená: 

 

- vždy niečo nové, smerujúce do budúcnosti 

- realizáciu nových myšlienok , nápadov 

- využívanie výsledkov výskumu. 

 Výrobky studenej kuchyne tvoria studené omáčky, studené predjedlá, medzichody, šaláty, 

paštéty, galantíny, teriny, peny, studené výrobky z rýb, z kôrovcov a hlavonožcov, z mäsa 

(jahniaceho,hovädzieho, teľacieho, bravčového, zo zveriny), studené obloženia,obložené misy a 

ďalšie druhy pokrmov. 

 

Aspik  

• Príprava je náročná a zdĺhavá 

• Aspik sa pripravuje z vody a želatíny, varíme ju pomalým varom až, kým sa želatína 

rozpustí 

• Pridávame zeleninu, korenie, ocot, cukor, soľ, 
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• Používame ju na prelešťovanie a ozdobovanie pokrmov napr. súčasť recepcie 

Spôsob prípravy: 

1. Vo formičkách 

2. Jednotlivé porcie zalievame aspikom 

 

 

 

3.1  ZLOŽITÉ ŠALÁTY 

 

Zložité šaláty pripravujeme  zo zeleniny, zemiakov, strukovín, vajec, mäsa, rýb, syrov, 

ovocia, sú prevažne viazané majonézou alebo dresingy. Suroviny kombinujeme, musí sa vzájomne 

dopĺňať chuťou, farbou a pôvodom. Šaláty, ktoré viažeme majonézou, môžeme odľahčiť bielym 

jogurtom, kyslou smotanou, šľahačkou. Dochucujeme - octom, citrónovou šťavou, worcestrom, 

korením, cukrom, cesnakom, horčicou, vínom, koňakom, kečupom, olivami. Príprava šalátov býva 

časovo naročná a veľmi dobre chutia   s bielym či tmavým pečivom alebo toastami. 

 

Šaláty rozlišujeme podľa spôsobu prípravy a použitých surovín: 

 

 mäsové šaláty s majonézou 

 mäsové šaláty bez majonézy 

 rybie šaláty  

 šaláty z kôrovcov 

 zeleninové šaláty 

 cestovinové a rýžové šaláty 

 strukovinové šaláty 

 ovocné šaláty 
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Mäsový šalát s majonézou 

 

 

 

Ingrediencie: 

 

120 g základnej majonézy, soľ, 150 g kyslej smotany, 200 g uvarených zemiakov, 100 g kyslej 

uhorky,100 g šunkovej salámy, konzerva kukurice, 100 g debrecínskej pečene, citrónová šťava, 20 

g cibule, 50 g hrášku, muškátový oriešok 

 

Postup prípravy: 

Základnú majonézu rozriedime kyslou smotanou, pridáme olúpané, na rezance pokrájané a 

vychladnuté zemiaky, uhorky, salámu, kukuricu, debrecínsku pečeň, konzervovaný hrášok, 

citrónovú šťavu, postrúhaný muškátový oriešok, posekanú cibuľu a všetko spolu dobre premiešame. 

 

Zeleninovo-slaninkový šalát s opekanými hriankami 

 

Ingrediencie 

2 hlávkové šaláty, 1 šalátovú uhorku, 2 paradajky, 1 papriku, 100 g oravskej slaninky, olej, ocot, 

soľ, cukor, hrianky 

Postup prípravy: 

Slaninku nakrájame na kúsky a opražíme do chrumkava. Všetku zeleninu umyjeme, nakrájame 

podľa chute, šalát natrháme a všetko spolu naservírujeme na šalátovú misu.  

Lyžicu oleja, octu a cukru poriadne rozmiešame, pridáme štipku soli a nálevom zalejeme šalát. 

Premiešame a navrch nasypeme opraženú slaninku. Podávame s nasucho opečenými hriankami. 

http://www.gurman.sk/ingrediencia-majoneza/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-sol/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-smotana-kysla/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-zemiaky/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-uhorky-kysle/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-uhorky-kysle/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-salama/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-debrecinska-pecienka/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-citronova-stava/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-cibula/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-cibula/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-hrasok/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-muskatovy-oriesok/
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3.2  Peny a krémy 

 

 Používajú sa na plnenie pečiva, šunkových, syrových kornútikov, vajec, zeleniny, 

natieranie sendvičov, chuťoviek. 

 

Pena je jemná ľahká kašovina pripravovaná z mäsa, rýb, údenín, šunky, rýb, kôrovcov  spojená 

bešamelovou omáčkou, šlehačkou a spevnená tekutým aspikom. Patrí sem šunková, žĺtková pena. 

Ku krémom patrí kaviárový krém. 

 

 

 

3.3  Galantíny a balotíny 

 

Galantína je jemný druh pokrmu vareného pozvoľna vo vývare,  Fáš s vložkou plníme do plátov 

mäsa jatečného dobytka alebo do kože zvierat, vykostenej hydiny, rýb alebo drobnej zveriny alebo 

di ich jednotlivých častí – pŕs, stehien. Hydinu a pernatú zverinu pred úpravou vykostíme, naplníme 

kašovinou, zašijeme, podľa potřeby drezírujeme, aby sa zachoval pôvodný tvar. 
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- Základ galantíny je fáš veľmi je jemný a vhodne okorenený. Akosť je jemnosť galantíny 

dosiahneme tým, že použité suroviny (mäso) na prípravu kašoviny dvakrát zomelieme 

a prelisujeme 

- Do fáša pridávame vhodné prísady – vložky nakrájané na malé kocky (údený jazyk, surovú 

slaninu,hľuzovky, pečeň) 

- Galantínu zabalíme do obrúska alebo do fólie, alebo do alobalu na varenie  v pare 

- Galantínu varíme v silnom vývare alebo na fonde podľa druhu pri teplote do 80 °C 

- Dĺžka varenia galantíny závisí od jej hnotnosti 

- Uvarenú galantínu necháme čiastočne vychladnúť vo vývare, potom ju vyberieme z vývaru, 

zabalíme do čistého obrúska, previažeme, vložíme spať fo vývaru, zakryjeme čistou doskou, 

ľahko zaťažíme  a necháme ju cez noc v chladničke vychladnúť. Takto upravená galantína 

ma potom správnu konzistenciu a požadovaný tvar. 

- Galantíny sa pripravujú pre časovú náročnosť pri špeciálnych príležitostiach. 

 

Balotínu pevne stočíme a zabalíme do obrúska alebo do fólie,alebo do alobalu na varenie v pare. 

Varíme pri teplote do 80 °C. Balotínu môžeme po dôkladnom vychladení a otrení rôsolu, na panvici 

sprudka dozlata opiecť. 

 

Druhy galantíny a balotíny: 

- Galantína z kačice 

- Kuracia balotína 

 

 

3.4  PRÍPRAVA OBLOŽENÝCH  MÍS 

 

 Na prípravu obložených mís používané rôzne druhy krájaných šuniek, suchých salám a klobásy 
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rôzne druhy krájaných syrov hotový zemiakový, alebo iné šaláty (parížsky, bulharský, vajíčkový) 

Paradajky, šalátové uhorky, rôzne druhy zeleniny,  viac farebná čerstvá paprika, prípadne iná 

zelenina olivy, vajcia varené na tvrdo, pečivo, krájaný chlieb, sendvič.

 

Studené misy  

Rýchlo a najjednoduchšie vytvoríme z hotových ingrediencií , krájaných salám, šuniek a syrov. 

Jedine čo musíme sami urobiť je uvariť vajcia, nakrájať zeleninu a aranžovať ingrediencie na misy. 

Ak chceme urobiť varené vajíčka chuťovo zaujímavé, po uvarení na tvrdo ich ošúpeme, pokrájame 

na polovice a vyberieme z nich žĺtky do vopred pripravenej misky. K žĺtkom pridáme podľa chuti 

horčicu, tavený syr, prípadne trochu masla a soľ. Dobre rozmiešame a späť plníme do vylúpnutých 

polovíc bielkov vajíčok. 

  

Šunky, salámy, syry  

Kladieme na misy, pričom jedným druhom pokryjeme celú misu a postupne vkladáme ďalší druh, 

tak aby nám v podstate na mise vznikali jednotlivé porcie. 

 

 Poznáme rôzne druhy receptov na prípravu obložených mís, kde môžeme napríklad zaradiť : 

 Čakankové lodičky 

 Jarná misa s chrenovými vajíčkami 

 Paprika naplnená syrom 

 Papriky plnené Nivou 

 Papriky so syrovou plnkou 

 Plnené paradajky 

http://www.couvarit.sk/recepty/cakankove-lodicky.html
http://www.couvarit.sk/recepty/jarna-misa-s-chrenovymi-vajickami.html
http://www.couvarit.sk/recepty/paprika-naplnena-syrom.html
http://www.couvarit.sk/recepty/papriky-plnene-nivou.html
http://www.couvarit.sk/recepty/papriky-so-syrovou-plnkou.html
http://www.couvarit.sk/recepty/plnene-paradajky--.html
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 Plnené vajíčka 

 Plnený Hermelín 

 Plnený sendvič 

 Syrová roláda 

 Šunka v aspiku 

 Šunkový šalát s plesňovým syrom 

 

Syrová roláda 

Potrebujeme: 

1 balenie plátkového syra (min. 6 kusov), 20 dkg mäkkej salámy, 1/2 kocky masla, 3 tavené syry, 2 

vajcia, 1PL horčice, 1PL majonézy, štipka mletého korenia , štipka mletej papriky, štipka byliniek 

podľa chuti, | 1/2 červenej papriky alebo kápie. 

 

 

Postup: 

Rozohrejte rúru na 150 stupňou. Plátkový syr rozprestrite na plech (nemusí byť vymazaný) tak, aby 

sa okraje plátkového syra prekrývali cca 1 cm. Takto pripravený plech vložte do rúry. Keď nám 

okraje začnú ľahko bublať a preklady sa spoja (cca 5 minút), plech vyberte a nechajte vychladnúť.  

Medzitým z masla, tavených syrov, natvrdo uvarených nakrájaných vajec, horčice, majonézy a 

korenia pripravte nátierky. Na syrový plát rozprestrite mäkkú salámu, natrite vrstvu nátierky a 

doprostred dajte na prúžky nakrájanú papriku tak, aby paprika zostala uprostred. Roládu zviňte, 

dajte do alobalu a minimálne na 2 hodiny uložte do chladničky, aby stuhla. Po vybratí roládu 

nakrájajte na kolieska 

 

 Papriky plnené nivou 

Potrebujeme: 

4 papriky, 250 g Nivy, 6 PL smotany,1 PL citrónovej šťavy, 1 biely jogurt, pažítka, soľ, kečup, 

kápia 

http://www.couvarit.sk/recepty/plnene-vajicka.html
http://www.couvarit.sk/recepty/plneny-hermelin-.html
http://www.couvarit.sk/recepty/plneny-sendvic-.html
http://www.couvarit.sk/recepty/syrova-rolada.html
http://www.couvarit.sk/recepty/sunka-v-aspiku.html
http://www.couvarit.sk/recepty/sunkovy-salat-s-plesnovym-syrom.html
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Postup: 

Pozdĺžne rozkrojené papriky mierne podlejte vodou, krátko poduste a nechajte odkvapkať. Nivu 

rozdrvte vidličkou alebo nastrúhajte, zmiešajte s jogurtom. Smotanou, citrónovou šťavou a 

nadrobno pokrájanou pažítkou. Zmes našľahajte. Plňte do polovíc papriky a vrch ozdobte prúžkom 

kápie alebo kečupom. 

 

4  ZLOŽITÁ ÚPRAVA  POLIEVOK A OMÁČOK 
 

Polievky sú to tekuté pokrmy podávané pred hlavným jedlom, sú pripravované z rozličných 

vývarov mäsa, strukovín, obilnín, zeleniny, zemiakov, mlieka, ovocia, piva, vína. Chuťovo zvýrazní 

rozmanité druhy korenín a ostatných prísad. Napomáhajú pri trávení, podmieňujú vylučovanie 

tráviacich štiav, aby vyvolali zvýšenú chuť do jedla ( vývary ),  pripravujú žalúdok na trávenie 

ďalších pokrmov a  niektoré sú sýtiace, osviežujúce alebo vitamínové. 

 

Špeciálne polievky sa odlišujú od ostatných polievok. Nedajú sa zaradiť do určitej skupiny. Na ich 

prípravu používame špeciálne suroviny a prísady, ktoré si vyžadujú zvláštnu predprípravu 

a prípravu. Špeciálne polievky môžu byť zo zveriny, z morských plodov, slimákov, studené číre, 

z čerstvého ovocia. Ochucujú sa vínom madeira, sherry, brandy. 

Hnedé polievky – číre vývary doplnené rôznymi vložkami a prísadami, podľa ktorého nadobúdajú 

charakteristické pomenovanie. Servírujú sa v špeciálnom inventári. Patrí k ním napríklad Olio 

vývar – hovädzie mäso, sliepka, jarabica alebo bažant s prísadou zeleniny. 
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Biele polievky – pripravujú sa z bešamelu alebo kašoviny, riedia sa mäsovým, hydinovým, rybacím 

alebo zeleninovým vývarom. Patrí k nim napríklad Krém Dubary ( karfiolová smotanová polievka – 

vložka vyprážané ružičky karfiol). 

 

 

 

 

Národné polievky – sú charakteristické pre národnú kuchyňu, predstavujú zvláštnosti  určitej 

krajiny. Pripravujú sa zo surovín, ktoré sú charakteristické pre národ. Napríklad Rusko – boršč, 

Taliansko – minestrone, Francúzsko – provensálska rybacia polievka 

 

 

 

Studené polievky – pripravujú sa z ovocia, kde môžeme zaradiť aj polievky z vína a z piva. Ovocné 

sa väčšinou podávajú z piškótami hlavne v letných obdobiach, kedy výborné osviežia. 
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Dietné polievky –  pripravujú sa v systému účelového stravovania a dávkujú sa podľa predpisu. 

Zásady : 

- používame len čerstvé a kvalitné suroviny 

- nepoužívame aromatické potraviny ( vnútornosti, údeniny) 

- zahusťujeme škrobovými múčkami 

- vylučujem ostré druhy korenia a soli 

- koreníme zelenými vňaťami 

- nepripravujeme silné vývary  

- využívame vhodné druhy a závariek 

Patrí k nim napríklad: mrkvová polievka s ryžou, vývar risi-bisi, 

 

 

Príprava zložitých polievok a omáčok 

Zaraďujeme sem : 

 

1. Špeciálne vývary 

2. Príprava národných polievok 

3. Príprava krajových polievok 

4. Špeciálne teplé omáčky 

5. Špeciálne studené omáčky 

 

4.1  Špeciálne vývary 

 

Príprava špeciálnych vývarov a polievok 
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Špeciálne vývary 

-   pripravujú sa zo zosilnených vývarov alebo z vývaru z hydiny, zveriny, rýb. 

 

Zosilnený vývar      

                                                                                                         

Do studeného vývaru  (je základom pre hnedé číre polievky a hnedé omáčky) . Pripravuje 

sa  hovädzích kostí, ktoré vkladáme do studenej vody, privedieme do bodu varu, var stíšime aby sa 

vývar varil pomaly tzv. tiahnutím. Na povrchu sa vytvára sivá pena – zrazené bielkoviny, ktoré 

môžeme ale nemusíme zbierať. Pridáme soľ, celé čierne korenie a varíme aspoň 3 hodiny, potom 

pridáme koreň. zeleninu, cibuľu, ... a varíme do zmäknutia zeleniny, vývar má byť číri, žltkastí a 

nemastný. Ak pripravujeme vývar na podlievanie mäsitých pokrmov nepridávame 

zeleninu) pridáme nahrubo pomleté hovädzie mäso, pokrájanú zeleninu, našľahané bielka a varíme 

pomaly ( tiahnutím ) 2 – 3 hodiny. Precedíme cez husté cedidlo alebo cez obrúsok namočený v 

horúcej vode, dopĺňame ich rôznymi vložkami a prísadami podľa ktorých dostane pomenovanie. 

 

Napríklad: Olio vývar: je to silný vývar z hovädzích mäsa, sliepky, jarabíc alebo bažanta a 

doplnený je zeleninou. 

 

Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami 

 

Potrebujeme: 

1 ks kuracích pŕs 

200 g hovädzieho rebra 

100 g bravčovej pečene 

60 g domácich širokých rezancov 

100 g koreňovej zeleniny 
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½ rožka 

½ žĺtka 

Cesnak 

petržlenová vňať 

majoránka 

mleté čierne korenie 

soľ 

 

 

 

Postup: 

 

Hovädzie rebro dajte variť do osolenej vody. Keď je mäso polomäkké pridajte prsia a očistenú 

zeleninu. Všetko uvarte do mäkka. Vývar preceďte a opäť priveďte do varu. 

Pečeň zomeľte do misky, pridajte žĺtok, na jemné kocky nakrájaný rožok, rozotretý cesnak, 

majoránku, korenie a dobre premiešajte. Zo zmesi pomocou lyžice urobte halušky, ktoré vyvarte 

priamo vo vývare. Do jednotlivých porcií polievky vkladaj nakrájané hovädzie a kuracie mäso, 

vopred uvarené rezance, pečeňové halušky, zeleninu a petržlenovú vňať. 

 

4.2  Príprava krajových polievok 

 

Iný kraj – iný mrav. Staré známe porekadlo platí aj pri príprave rôznych druhov polievok. 

Pochádzam zo východného Slovenska, moja dcéra dlhodobo žije v Bratislave. Som prekvapená, že 

v rámci jednotlivých regiónov existujú v prírpave polievok rozdiely. Veď Slovensko je predsa také 

malé,“ Slovenský obed vždy začína polievkou. Medzi najrozširenejšie patria zemiaková, fazuľová, 

šošovicová, hrachová, kapustová, zabíjačková kapustnica, hubová, cibuľová, cesnaková, 

špenátová a rôzne zeleninové či mäsové vývary. Najtradičnejšia polievka na Slovensku je 

kapustnica. Pripravuje sa z kyslej kapusty. Líši sa podľa regiónu a obdobia varenia na pôstnu a 

sviatočnú. Do pôstnej katolíckej vianočnej (Štedrý deň) sa nedáva mäso, zahusťuje sa napr. bielymi 

hladkými haluškami, smotanou a rozotreným zemiakom. V luteránskej kapustnici na Vianoce 
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nájdeme aj mäso a všetky ostatné zložky. Vo sviatočnej nájdeme napr. údené mäso a klobásu. 

Nevyhnutné sú sušené hríby. Vianočná kapustnica sa tradične pripravuje na konci kalendárneho 

roka. V regionálnych receptoch kapustnice sú značné rozdiely. V každom kraji, údolí i dedine sa 

varí vianočná kapustnica trochu inak. 

 

 

 

Západné  Slovensko 

 

Napríklad čo sa týka polievok na Vianoce, ponuka na západe je naozaj pestrá. Môžeme sa tu 

stretnúť s typickou kapustnicou s hubami, s mäsom, bez mäsa, so slivkami, alebo so smotanou. V 

niektorých domácnostiach pripravujú  dokonca šošovicovú, hríbovú, hrachovú či rybaciu polievku. 

Môžeme sa však stretnúť aj s netradičnou hŕstkovou, ktorá sa pripravuje spoločne z fazule, hrachu a 

šošovice. 
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Stredné Slovensko 

 

Tu sa  podáva klasická voňavá kapustnica s mäsom, klobásou a hríbmi.  

Na Kysuciach sú zvyky úplne iné. Tam sa v tento deň neje nič mäsové. Kysučania tak môžu 

zabudnúť na výbornú kapustnicu a na štedrý večer sa musia namiesto nej uspokojiť s hrachovou 

polievku so slivkami. V oblasti južného Slovenska, v okolí Levíc sa zase po oblátke podáva hustá 

rybacia polievka – halászlé.  

 

 

 

Východné Slovensko 

 

http://babyweb.sk/Clanky/a2783-Maso-v-jedalnom-listku-deti-ano-ci-nie.aspx
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Ako polievku mávame kapustnicu s klobáskou a hríbikmi. Po polievke máme pripravené 

pirohy plnené bryndzou, cibuľou, syrom a so zemiakmi. Potom nasleduje ešte hrachová polievky. 

Napríklad v okolí Trebišova sa do vianočnej kapustnice pridáva pretlak a ryža a je sa ku nej 

tradičný zemplínsky koláč. Ani tradícia kapustnice nie je všade rovnaká. V iných miestach sa zas 

ako polievka môže podávať aj šošovicová, fazuľová, alebo hríbová polievka.  

 

 

4.3  Príprava národných polievok 

 

Takmer každá národná kuchyňa má svoju typickú polievku, ktorú ponúka ako prípravu na 

hlavný chod. 
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Nemecký eintopf je pochúťkou aj pre slovenský jazýček. 

Polievky sú pripravované z tradičných dostupných domácich surovín a nezriedka bývajú 

veľmi výdatné.  

 

Taliansko – minestrone 

 

 

 

 

Minestrone je najznámejšia talianska zeleninová polievka. Hoci recept pochádza z 

„chudobnej kuchyne“ (cucina povera), polievka je na zeleninu veľmi bohatá – môže v nej byť až 

15 druhov podľa sezóny. Neexistuje na ňu univerzálny recept, mení sa podľa ročných období a 

v každom regióne sa varí trochu inak. 

 

Nemecko – eintopf 
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Eintopf predstavuje hustú nemeckú zeleninovú polievku, ktorej súčasťou sú strukoviny a 

údeniny (párky, klobásky) a mäso. Ide o polievku, ktorá môže skvele nahradiť aj hlavné jedlo. Keď 

nemecký hostiteľ uvarí na obed „len" eintopf, hladný hosť si pokojne môže dať namiesto jedného 

taniera taniere dva. 

 

Rusko – boršč 

 

Slávna ruská polievka plná sily, s rozličnou zeleninou uvarenou v silnom mäsovom vývare. 

Originálny charakter jej dodá varená červená repa a kyslá smotana. Ruský boršč obsahuje mäso od 

kosti, ale niektorí kuchári ho nahrádzajú rôznymi druhmi zeleniny „navyše“, napríklad tekvicou. 

 

Španielsko – gazpacho 

 

 

Španielske studené zeleninové gazpacho je jednou z najzdravších polievok, je „nabitá“ 

liečivými silami, vitamínom C, v horúcich letných dňoch ochladí a pri pravidelnej konzumácii 

pomôže zbaviť sa prebytočných kíl. Pochádza z Andalúzie, kde sa podáva vychladená dokonca ako 

osviežujúci nápoj. 

 

Francúzsko – bouillabaisse 

 

Francúzska rybacia polievka bouillabaisse sa od podobných rybích polievok stredomorskej 

kuchyne líši použitím provensalských bylín, výberom kostnatých pobrežných rýb a podávaním 

polievky oddelene od rýb. Príznačnou je jej hustota, ktorá vzniká spojením olivového oleja a 

želatíny vyvarenej z rybích kostí. 
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Grécko – fasolada 

 

 

Hustá pikantná fazuľová fasolada je grécke národné jedlo. Je veľmi sýta, vhodná ako hlavný 

chod najmä v zimnom období. Podáva sa s kúskom syra feta, chlebom a olivami. Na stole 

s fasoladou nechýbajú pochutiny, ako sú čierne olivy, pasta z morských ikier, vyprážané rybičky 

gavros alebo natvrdo uvarené vajcia. 

 

4.4  Omáčky 

 

Omáčka je tekutina podávaná k jedlu alebo používaná pri jeho príprave. Omáčky sa nekonzumujú 

samostatne, dodávajú totiž pokrmu arómu, vlhkosť a vzhľad. Omáčkami zvyšujeme chutnosť a 

výživnosť pokrmov, doplňujeme nimi pokrmy suché ale chuťovo málo výrazne. Na prípravu 

omáčok používame vývar podľa charakteru potraviny ku ktorej omáčka patrí. Niektoré druhy 

pripravujeme zo základných omáčok, na prípravu ďalších použijeme zeleninový, cibuľový základ. 

 

Omáčka má byť: 

jemná, hladká, dostatočne prevarená, musí mať správnu konzistenciu 

na ich prípravu používame vývar podľa charakteru potraviny, ku ktorej omáčka patrí 

 

Delenie omáčok 

 podľa teploty: teplé a studené 

 podľa farby: biele (svetlé) a hnedé (tmavé) 

 

Základné omáčky rozlišujeme 

 hrubé, biele – bešamelová a velouté 

 hrubé, hnedé – španielska a rajčiaková 

 jemné, biele, teplé – holandská 

 jemné, biele, studené – majonéza 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tekutina
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Zloženie a výrobný postup základných omáčok 

Bešamelová omáčka 

základom je svetlá maslová zápražka zaliata mliekom, osolená, dobre prevarená a jemne 

predcedená do základu pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a muškátový kvet 

použitie: príprava zaprávanej zeleniny, pri gratinovaní, na spojenei krokiet a pod. 

Omáčka velouté 

svetlú maslovú zápražku zalejeme vývarom, osolíme, ochutíme muškátovým kvetom, bielym 

korením, šampiňónmi podľa druhu vývaru pripravýme teľacie, hydinové, rybie velouté 

používame pri príprave zaprávaných mias, ragú, omáčok, k minútkam a pod. 

 

Španielska omáčka 

silný mäsový vývar zahustíme zápražkou, varíme na miernom ohni, zberáme penu a tuk 

na slanine dozlatista pražíme krájanú cibuľu, karotku a bez tuku vložíme do vývaru, pridáme 

bobkový list a tymián po prevarení predcedíme, pridáme mäsový vývar a varíme 2 až 3 hodiny, po 

prevarení necháme vychladnúť druhý deň pridáme rajčiaky a varíme 1 – 2 hodiny aby omáčka bola 

jemná a husto po prevarení prepasírujeme cez plátený obrúsok omáčku používame na prípravu 

hnedých omáčok, minútok, dusených mias 

 

Rajčiaková (francúzska) omáčka 

na masle a slanine opražíme dozlatista cibuľu, karotku, zaprášime múkou, necháme speniť, pridáme 

rajčiaky alebo pretlak, zalejeme mäsovým vývarom, pridáme cesnak, celé korenie, bobkový list, 

soľ, cukor, citrónovú šťavu a varíme asi 2 hodiny po prevarení predcedíme cez obrúsok, necháme 

prejsť varom a zjemníme maslom  použitie: rozličné mäsá, minútky, cestoviny 
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Holandská omáčka 

žĺtky a vývar šľaháme nad parou, zmes sa nesmie variť, iba ju zahrievame 

keď je dostatočne teplá, pridáme čerstvé maslo a omáčku necháme zhustnúť 

ochutíme bielym korením, citrónovou šťavou, osolíme, omáčku predcedíme bez obrúsok 

vývar použijeme podľa potraviny, ku ktorej omáčku podávame – napríklad k teľaciemu mäsu, 

hydine, rybám, zelenine a podobne 

 

4.4.1  Špeciálne studené omáčky 

 

Omáčky tvoria jednu zo základných súčastí pokrmov a preto pri ich príprave si vyžadujú čo 

najväčšiu pozornosť  zvyšujeme nimi chutnosť a výživnosť pokrmov, pokrm robia vláčnejší 

používame ich na rozličné teplé a studené úpravy mias, k zeleninám, múčnym pokrmom atď 

 

Sú doplnkom teplých a studených pokrmov  patria dem majonézové omáčky, základom je 

majonéza, olejovo – octové bez majonézy, marinády, šalátové omáčky – drezingy 

majonézová omáčka musí byť hladká, dostatočne hustá, musí mať jemnú chuť po použitých 

prísadách 

 

Základné druhy studených omáčok 

 olejovo octové 

 majonézové 

 

Jablkový chren 

nastrúhaný chren, olúpané nastrúhané jablká, soľ, citrónová šťava alebo ocot, cukor, môžeme pridať 

olej, rozriedime studeným, nemastným vývarom Vinaigrette (olejovo – octová) – ocot, olej, soľ, 

jemne sekaný kôpor, pažítka, šarlotka, estragónové listy Remoulade (sardelová omáčka) – majonéza 

premiešaná so sardelovou pastou, horčicou, jemne sekanými kaparami, uhorkami, zeleným 

petržlenom, estragónom 
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Tatárska omáčka 

 

 

pripravujeme rozličnými spôsobmi: 

 

a) majonézu premiešame s fines – herbes – tj. jemne rozsekanou zmesou cibule, kyslích uhoriek, 

zeleného petržlena, citrónovej kôry, sardelí, kapár, šampiňónové alebo iné huby 

b) do majonézy primiešame prelisované varené žĺtky, prelisovaný fines – herbes, zjemníme bielym 

vínom 

 

Špeciálne studené omáčky 

sú doplnkom teplých a studených pokrmov  

patria sem majonézové omáčky, základom je majonéza, olejovo – octové bez majonézy, marinády,  

šalátové omáčky – drezingy majonézová omáčka musí byť hladká, dostatočne hustá, musí mať 

jemnú chuť po použitých prísadách 

Ruská omáčka 

do majonézy vmiešame jemne prelisované homárie mäso, pridáme horčicu, kaviár, worchester 

drezingy na dochucovanie šalátov, pri úprave zložitých šalátov sa používajú špeciálne druhy 

drezingov 
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Základný je francúzsky 

olej, horčica, ocot, citróvová šťava, soľ 

 

Príprava a použitie maslových zmesí 

poznáme ich aj ako pochúťkové maslá príprava: čerstvé maslo dobre vyšľaháme a pridávame 

chuťové výrazné prísady po vyšľahaním maslo dávame do alobalu, alebo pergamenového papiera a 

dáme do chladničky stuhnúť pred použitím vyberieme, nakrájame na menšie časti a tesne pred 

podávaním kladieme na teplý pokrm ďalej tieto maslá používame na zjemňovanie teplých pokrmov  

alebo omáčok, v studenej kuchyni ako nátierka – chuťovky, chlebíky Sardelové maslo – pridáme 

rozotreté sardele alebo sardelovú pastu 

 

Konzervované omáčky 

poznáme pod názvom tabuľové omáčky alebo dochucovacie prostriedky – kečupy, worchester, 

sójová omáčka, tabasco. Omáčky sa používajú v malom množstve na dochucovanie pokrmov 

 

4.4.2  Špeciálne teplé omáčky 

 

Základné omáčky rozlišujeme 

 hrubé, biele – bešamelová a velouté 

 hrubé, hnedé – španielska a rajčiaková 

 jemné, biele, teplé – holandská 
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Zloženie a výrobný postup základných teplých omáčok 

 

Bešamelová omáčka 

základom je svetlá maslová zápražka zaliata mliekom, osolená, dobre prevarená a jemne 

predcedenádo základu pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a muškátový kvet 

použitie: príprava zaprávanej zeleniny, pri gratinovaní, na spojenei krokiet a pod. 

 

Omáčka velouté 

svetlú maslovú zápražku zalejeme vývarom, osolíme, ochutíme muškátovým kvetom, bielym 

korením, šampiňónmi podľa druhu vývaru pripravýme teľacie, hydinové, rybie velouté 

používame pri príprave zaprávaných mias, ragú, omáčok, k minútkam a pod. 

Recept na prípravu omáčky – velouté 

 

Potrebujeme: 

- 2PL hladká múka 

- 2PL maslo 

- 500ml vývar 

- Muškátový oriešok 

- Mleté biele korenie 

 

 

 

Postup: 

Zohrejeme pomaly maslo, potom ho posypeme múkou a za stáleho miešania pripravíme svetlú 

zápražku, do ktorej pomaly prilejeme studený vývar (zeleninový, špargľový, rybací, hydinový ...). 
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Potom metličkou vyšľaháme omáčku a mierne povaríme približne 20 minút. Osolíme ju a 

okoreníme bielym koreníme a muškátovým orieškom. Druh vývaru, ktorý chceme použiť 

vyberieme podľa toho čo chceme s omáčkou podávať. K teľaciemu mäsu použijeme teľací vývar, k 

rybám rybací a pod.). Táto omáčka patrí aj spolu s bešamelovou omáčkou k hrubým bielym 

omáčkam, ktoré sú zahustené múkou. 

 

Španielska omáčka 

silný mäsový vývar zahustíme zápražkou, varíme na miernom ohni, zberáme penu a tuk 

na slanine dozlatista pražíme krájanú cibuľu, karotku a bez tuku vložíme do vývaru, pridáme 

bobkový list a tymián po prevarení predcedíme, pridáme mäsový vývar a varíme 2 až 3 hodiny, po 

prevarení necháme vychladnúť druhý deň pridáme rajčiaky a varíme 1 – 2 hodiny aby omáčka bola 

jemná a hustá po prevarení prepasírujeme cez plátený obrúsok omáčku. 

Používame na prípravu hnedých omáčok, minútok, dusených mias 

 

Rajčiaková (francúzska) omáčka 

na masle a slanine opražíme dozlatista cibuľu, karotku, zaprášime múkou, necháme speniť, pridáme 

rajčiaky alebo pretlak, zalejeme mäsovým vývarom, pridáme cesnak, celé korenie, bobkový list, 

soľ, cukor, citrónovú šťavu a varíme asi 2 hodiny po prevarení predcedíme cez obrúsok, necháme 

prejsť varom a zjemníme maslom . 

Použitie: rozličné mäsá, minútky, cestoviny 

 

Holandská omáčka 

žĺtky a vývar šľaháme nad parou, zmes sa nesmie variť, iba ju zahrievame 

keď je dostatočne teplá, pridáme čerstvé maslo a omáčku necháme zhustnúť 

ochutíme bielym korením, citrónovou šťavou, osolíme, omáčku predcedíme bez obrúsok 

vývar použijeme podľa potraviny, ku ktorej omáčku podávame – napríklad k teľaciemu mäsu, 

hydine, rybám, zelenine a podobne 
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Potrebujeme: 

- 2ks žltok vaječný 

- 1 ČL šťava citrónová 

- 100g maslo 

- 1/2ČL soľ 

- Štipka bieleho korenia 

- Štipka korenia kajenské 

 

Postup: 

Všetky ingrediencie okrem masla dajte do pohára vhodného pre ponorný mixér. Maslo zohrejte v 

malom hrnci na 100 stupňov (spenené). V pohári spustite ponorný mixér a za stáleho mixovania 

pomaly vlievajte horúce maslo. Po naliatí je krémová omáčka hotová. Servírujte ihneď, alebo 

udržujte v teple max. 1 hodinu. Omáčka by nemala byť po vychladnutí znovu zohrievaná. 

 

5  JEDLÁ NA OBJEDNÁVKU 
 

Jedlá na objednávku označujeme aj pojmom minútky. Pri minútkach je tepelná úprava 

rýchla a pohybuje sa do 30min. Niektoré druhy jedál si vyžadajú dlhšiu tepelnú úpravu a nie sú 

zaradené medzi hotové jedlá, ľudia si objednávajú v časovom predstihu. Príprava minútok si 

vyžaduje väčšie technologické vedomosti a skúsenosti ako pri hotoých jedlách – mäso musí byť 

z mladého zvieraťa a dobre odležané. 

 

Význam: 

 Používame len veľmi akostné potraviny 

 Pokrm  musí byť vždy čerstvý 

 Krátka tepelná úprava  zachováva sa s väčšou biologickou hodnotou 

 Väčšia fantázia kuchára a lepšia úprava na tanieri 

 

Vhodné suroviny: 

 Mäso (hovädzie alebo všetky druhy mäsa) 

 Syr 

 Zelenina 
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 Sója 

 Cestoviny 

 Huby a šampióny 

 Vajcia 

 Múčne pokrmy (palacinky) 

 

Doba prípravy: 

 Jedlá na objednávku sa pripravujú buď po celej prevádzkovej dobe alebo od hodiny, ktorá je 

uvedená na jedálnom lístku 

 

Podávanie minútiek: 

 Mäso, obloha, príloha zvlášť na dezertnom tanieri 

 Na hlbokých alebo oválnych tanieroch mäso s oblohou a prílohou 

 Na strieborných misách mäso a príloha zvlášť  

 

Doplnky: 

 Šaláty, kompóty, majonézové omáčky, obloha 

 

Spôsoby a druhy úprav jedál na objednávky 
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 Pri príprave pokrmov na objednávku je dôležité: 

 

 Používajú sa len suroviny najlepšej kvality 

 Z mias sa používajú len najkvalitnejšie druhy , kde patrí sviečkovica, nízka roštenka, 

pečienka – karé  niektoré teľacie a bravčové vnútornosti 

 pripravuje sa mäso z mladých kusov alebo vyzreté – dostatočne odležané mäso 

 príprava má trvať 15 – 20 minút, nikdy nie dlhšie 

 minútky sa pripravujú na vyhradenom pracovisku v teplej kuchyni s dostatkom surovín a 

dostatočným vybavením zariadenia 

 pokrm na objednávku ma byť chutný, estetický, upravený, mäso mäkké a šťavnaté 

 príprava jedál na objednávku si vyžaduje dlhšiu tepelnú úpravu a nie sú zaradené medzi hotovými 

jedlami, ľudia si objednávajú v časovom predstihu 

 príprava si vyžaduje väčšie technologické vedomosti a skúsenosti ako hotových jedál – mäso musí 

byť z mladého zvieraťa a dobre odležané 

 

Poznáme rôzne druhy jedál na objednávku: 

 

 jedlá na objednávku z hovädzieho mäsa 

 jedlá na objednávku z teľacieho mäsa 

 jedlá na objednávku z bravčového mäsa 

 jedlá na objednávku z rýb 

 jedlá na objednávku zo zveriny 

 jedlá na objednávku z vnútornosti 

 jedlá na objednávku z baranieho mäsa 

 jedlá na objednávku z mletého mäsa 
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5.1  Jedlá na objednávku z hovädzieho mäsa 

 

Zaraďujeme tam jedlá, kde musí byť mäso z mladého zvieraťa  a musí byť dobre odležané. 

Poznáme rôzne druhy: 

 

Sviečkove rezy:  

Platy mäsa hrube 2cm podavaju sa dva kusy a porciu a cas pecenia 2-3 min. z kazdej strany.         

 

SUROVINY : 

 2000 g sviečkovica 

 200 g olej 

 400 g maslo 

 250 ml vývar 

 1 g mleté čierne korenie 

 40 g soľ 

 30 g hladká múka 

 

POSTUP RECEPTU: 

Zo sviečkovice narežeme hrubšie plátky, osolíme, okoreníme a prudko opečieme po oboch stranách 

na rozpálenom oleji, tak aby vo vnútri ostali ružové. Zvyšnú šťavu zaprášime múkou, opražíme, 

zalejeme vývarom a varíme tak dlho, až kým sa nezačne oddeľovať šťava od tuku. Nakoniec šťavu 

zjemníme kúskom masla. A podávame s plátkami sviečkovice. 

 

Fitlet steak: 

4cm hrubý plát mäsa, vyformovaný do okrúhla , odrezaný zo zadnej časti sviečkovej 

 

Tatársky biftek:  

100g, alebo podla želiania hosťa a servíruje sa ako surový  
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SUROVINY: 

 400 g hovädzia sviečkovica 

 soľ 

 mletá červená paprika 

 mleté čierne korenie 

 trochu rasca 

 4 ks žĺtok 

 80 g cibuľa 

 

POSTUP RECEPTU: 

Dobre odležanú a odblanenú sviečkovicu umyjeme, osušíme a dvakrát najemno zomelieme. 

Pridáme soľ, mletú červenú papriku, mleté čierne korenie, trocha rasce a všetko spolu vymiešame. 

 Porciu mletého bifteku dáme na tanier, do stredu urobíme jamku, do nej uložíme surový žĺtok a 

posolíme. Podávame s nadrobno posekanou cibuľou. 

 

Pokrmy z roštenky: 

Má  tuhšiu konzistenciu,  je vhodné na prípravu steakov, rošteniek a pečienok 

 

5.2  Jedlá na objednávku z teľacieho mäsa  

 

Na prípravu jedál na objednávku sú vhodné tieto časti: 

 veľký a malý orech - steaky, rezne               

 krátky sval - steaky a dusené pokrmy               

 svalovník - rezne   

http://dobruchut.azet.sk/recept/fotogaleria/13897/tatarsky-biftek/1/
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 panenská sviečkova - na minútky a filé   

 teľacie karé - rebierka, steaky  

 hrud a krk - upravujú sa vyprážaním  

 nožičky  - vyprážajú sa alebo varia  

 

 

 

Tepelná úprava zahŕňa:   

pečenie na panvici, v alobale, na rošte, ražni, vyprážanie v cestíčku, vyprážanie v trojobale 

 

Teľacie mäso je mäso z teliat - mladých kusov tura domáceho. Má veľmi jemnú, aj keď menej 

výraznú, chuť. Je to mäso chudé a ľahko stráviteľné, preto býva súčasťou detskej a diétnej stravy. 

Najkvalitnejšie je mäso z teliat, ktoré majú približnú hmotnosť 60 kg. 

 

Recepty: 

TEĽACÍ STEAK: 

Ingrediencie: 

600 g teľacieho mäsa zo stehna, soľ, 15 g hladkej múky, 30 g oleja, 40 g masla, vývar z kostí 

http://www.gurman.sk/ingrediencia-telacie-stehno/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-sol/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-hladka-muka/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-olej/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-maslo/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-vyvar-z-kost/
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Na obloženie: 100 g šunky, 4 vajcia, zelený hrášok, pažítka 

 

 

 

Postup prípravy: 

 

Z očisteného a odblaneného teľacieho stehna odrežeme 4 rezne (steaky), ktoré mierne naklepeme, 

okraje narežeme, trocha osolíme a zľahka obalíme múkou. Spočiatku ich opekáme v horúcom oleji, 

potom pridáme polovicu masla, chvíľu podusíme, trocha podlejeme vývarom a udusíme do mäkka. 

Hotové steaky vyberieme, uložíme na misu, precedíme na ne šťavu zjemnenú surovým maslom, 

obložíme volskými okami, šunkou, zeleným hráškom a ozdobíme pažítkou. 

Podávame so zemiakmi. 

 

5.3  Jedlá na objednávku z bravčového mäsa  
 

Bravčové mäso je označenie pre mäso pochádzajúceho z prasaťa domáceho. Spolu 

s hovädzím mäsom je to najčastejšie používané mäso v slovenskej kuchyni. Mäso bravčové je 

krehkejšie než mäso hovädzie. Menej tučné a chudé bravčové je ľahšie stráviteľné. ravčové mäso 

má bledoružovú farbu. Svalovina je prerastená tukom a preto má napríklad oproti hovädziemu 

mäsu vyšší obsah tuku a vyššiu energetickú hodnotu. Bravčové mäso je ťažšie stráviteľné. Chuť je 

závislá na veku a spôsobe kŕmenia zvierat. Mäso prasiat kŕmených častejšie mliekom má svetlejšiu 

farbu. Veľmi jemné vlákna a pevnú bielu slaninu má mäso z ročných kusov. Mäso starších kusov 

má tuhšie a hrubšie vlákna, farba je tmavočervená. 

 

Delenie bravčového mäsa: 

http://www.gurman.sk/ingrediencia-sunka/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-vajcia/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-hrasok/
http://www.gurman.sk/ingrediencia-pazitka/
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4so
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prasa_dom%C3%A1ce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hov%C3%A4dzie_m%C3%A4so
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_kuchy%C5%88a
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sval
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tuk
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Schématické znázornenie prasačej polky 

 

Pri porcovaní sa rozlišujú nasledujúce diely. 

1. hlava 

2. lalok 

3. chrbtová slanina 

4. krkovička 

5. pliecko 

6. karé 

7. kotleta 

8. sviečkovica 

9. rebierko 

10. bôčik 

11. predné stehno 

12. zadné stehno (horný šál, dolný šál a orech) 

13. kolienko 

14. nožička 

15. chvost 

Zloženie: 

 tuk – 40% 

 bielkoviny – 20 – 25% 

 vitamíny skupiny B 

 minerálne látky F, Fe, NaCl 

Trhové druhy: 

stehno, plece, pečienka – karé, krkovička, bôčik, rebierko, kolienko, hlava, lalok, nožičky, chvost 

Základné technologické úpravy: 

varenie – varením najčastejšie upravujeme hlavu, koleno a bôčik. Hlavu a kolená v predpríprave 

dôkladne očistíme, upravenú hlavu vždy vkladáme do vriacej vody a po zavarení varíme pomaly na 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Schwein-Ganz.png
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mäkko, pridáme soľ, celé korenie a očistenú cibuľu 

dusenie – používame mäso z pliecka, stehna, pečienky, bôčika a kolien, mäso na dusenie v celosti 

pripravujeme v kuse hmotnosti asi 1,5 kg alebo krájané na kocky upravujeme na guláše, dusíme na 

rasci a podobne môžeme dusiť aj na základoch alebo v rozličných zeleninách ( kel, mrkva ), mäso v 

celosti ( rezne, rebierka ) pred dusením opekáme na dobre rozpálenom tuku, aby sme zvýšili 

šťavnatosť mäsa, môžeme mäso špikovať alebo plniť plnkami 

pečenie – mäso umyjeme, vykostíme, mäso z pliecka zvinieme a zviažeme do rolády, aby pečením 

nevysychalo a dobre sa porcovalo mäso solíme, koreníme rascou a cesnakom, počas pečenia 

podlievame vlastnou šťavou, čas pečenia závisí od druhu, veľkosti kusov mäsa a od intenzity 

tepla, po upečení mäso vyberieme a pripravíme šťavu.  

vyprážanie – používa sa mäso zo stehna ( rezne ) a pečienky ( kotlety ), naklepané a osolené mäso 

sa obalí v trojobale alebo v cestíčku a vypráža sa 

 

Použitie jednotlivých častí: 

 stehno – vykostené na dusenie, pečenie, vo forme rezňov na dusenie, opekanie, vyprážanie v 

celosti alebo rozdelené na časti sa upravuje údením 

 pečienka – karé – v celosti sa upravuje pečením, krájaná na porcie (rebierka), dusením, 

pečením, vyprážaním 

 panenská sviečkovica – najcennejšia a najjemnejšia časť bravčového mäsa na minútky, v celosti 

dusenie a pečenie 

 pliecko – dusenie na guláš, perkelt, pečenie – zvinieme do tvaru rolády a previažeme 

povrázkom, údením 

 krkovička – pečenie 

 bôčik – pečenie, údenie, na prípravu mletých úprav mias 

 kolená – v celosti varením a pečením, údenie 

 nohy – vývary, rôsoly a huspeniny 

 hlava – varí sa – varené mäso tvorí základnú časť surovín na prípravu huspeniny, tlačenky a 

jaterníc 

 lalok – ako prísada do mletého mäsa, varený v celosti, potretý cesnakom a paprikou  

 

Predbežné spracovanie a hlavné zásady pri technologickom spracovaní mäsa 

kvalitu mäsa určujeme podľa mäsitosti, pretučnenosti, farby, tuku a mäsa, vône, konzistencie a 

celkového vzhľadu 

 

odležanie mäsa 
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 tento proces prebieha pred vlastnou úpravou 

 po zabití zvieraťa mäso stuhne – glykogén sa premieňa na kyselinu mliečnu – tá sa po určitom 

čase odbúrava, mäso dozrieva, stáva sa krehkejšie, aromatickejšie a chutnejšie 

 

rozoberanie ( búranie ), delenie a čistenie mäsa 

 mäso sa dodáva v poloviciach, štvrtinách alebo kuchynsky opracované, očistené mäso sa 

zbavuje prebytočného tuku, kostí, šliach a odblaňuje sa 

 účel – pri tepelnom spracovaní sa neskrúti, dá sa ľahko porcovať 

 

hygiena mäsa 

mäso vykostené, málo znečistené stačí utrieť čistou utierkou, inak mäso umývame pod tečúcou 

vodou, nesmie sa dlho máčať vo vode – BH klesá, umyté sa rýchlo spracuje. 

 

krájanie mäsa 

 kusy hmotnosti 1,5 až 2 kg – varenie, dusenie, pečenie 

 plátky hmotnosti 70g, 100g, 150g – krájané naprieč vlákien 

 kocky – na 100 g porciu pripadajú 3 až 4 

 

rozomieľanie, škrabanie 

 uľahčenie stráviteľnosti 

 odstraňuje sa prebytočný tuk a blany 

 odblaňovanie – narezanie okrajovej blany 

 

naklepávanie mäsa 

 pred naklepávaním nakrájame blany, naklepeme na vlhkej doske 

 

zlepšenie chuti 

 dôležité je správne osolenie ( 10 g na 1 kg mäsa ), korenenie mletým korením, 

 

získanie krehkosti 

 potiera sa maslom, olejom, pokvapkáva sa citrónovou šťavou 

 

Recept: 

Vyprážaný bravčový rezeň 
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SUROVINY  

 4 ks bravčové stehno 

 štipka soli 

 100 g hladká múka 

 2 ks vajce 

 150 g strúhanka 

 trochu olej 

 1 KL maslo 

 

POSTUP: 

Mäso umyjeme, osušíme a naklepeme. Okraje trochu narežeme, aby sa mäso pri pečení nezačalo 

krútiť. Rezne posypeme soľou, mletým čiernym korením a obalíme v hladkej múke, vajíčkach 

zmiešaných so soľou a v preosiatej strúhanke. Na panvici rozpálime väčšie množstvo oleja a 

opražíme pripravené rezne z oboch strán. Ak nechceme mať rezne moc nasiaknuté tukom, uložíme 

ich na tanier vyložený papierovými utierkami. Pred podávaním rezne pokvapkáme roztopeným 

maslom. 

 

5.3.1  Minútky z bravčového mäsa 

 

Bravčové mäso je horšie stráviteľné ako hovädzie mäso, najkvalitnejšie je z mladých - 7 - 

http://dobruchut.azet.sk/recept/fotogaleria/20215/vyprazany-bravcovy-rezen/1/
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10 mesačných kusov s hmotnosťou 80 kg, dobre živených kusov 

Charakteristika: 

Obsahuje väčšie množstvo tuku, svetloružová farba, mäso je prerastané tukom, 

neskladujeme príliš dlho okrem údeného, nikdy neupravujeme na anglický spôsob, pretože môže 

obsahovať parazity ako pásomnica alebo svalovec 

Zloženie: 

  

 tuk – 40% 

 bielkoviny – 20 – 25% 

 vitamíny skupiny B 

 minerálne látky F, Fe, NaCl 

 

Jednoduchá minútka z bravčovej krkovičky : 

 

Suroviny:  korenie Steak 7 korenie, mleté čierne korenie, soľ, oleh na vyprážanie, olej, 4k plátky 

bravčová krkovička, 2ks cibuľa 

 

Postup: Plátky bravčové krkovička naklepeme tak, aby nezostali moc silné, posypeme korením na 

steak a potrieme olejom. Necháme v chlade uležať, najlepšie do druhého dňa. Cibuľu olúpeme a 

nakrájame na kolieska. Plátky bravčové krkovička opekáme na rozpálenom oleji z oboch strán, z 

každej asi 10 minút. Potom pod mäso nasypeme kolieska cibule a spoločne opekáme do zhnednutia 

cibule. Osolíme, okoreníme, prípadne ešte dochutíme korením "Steak 7 korenie". Opečené plátky 

mäsa na tanieri pokladieme osmaženej cibuľou a polejeme vypečenou šťavou. Táto jednoduchá 

minútka z bravčové krkovička chutí s ryžou alebo hranolky, ale postačí aj chlieb. Doplníme 

čerstvou zeleninou, môžeme pridať tatarku alebo dressink podľa vlastnej chuti. Pri nákupe mäsa 

vyberajte krkovičiek libovější, nie príliš prerastený. Na ozdobu môžme použiť uhorku, zelenú 

cibuľkovú vňať alebo paradajku. 
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5.4  Jedlá na objednávku z baranieho mäsa 

 

Baranie mäso je po bravčovine najtučnejšie. Pretože však má jemnejšie svalové vlákna a 

voľnejšie väzivo ako mäso veľkých zvierat, je stráviteľnejšie ako hovädzina. Má svoju zvláštnu 

osobitú chuť a vôňu, vďaka ktorej je buď veľmi obľúbené, alebo naopak, neobľúbené. 

Barní tuk (loj) má vysoký bod topenia, rýchle chladne a tuhne už pri izbovej teplote. Preto baranie 

mäso podávame vždy horúce a na ohriatych tanieroch. 

 

Najchutnejšia baranina je z mladších zvierat (do dvoch rokov). U starších zvierat podkožný 

tuk neraz pokrýva celé telo v tenkej vrstve na chrbte a na rebrách a mäso je pretučnené. Jahňacie a 

kozľacie mäso pripomína skôr teľacie. U nás je vítanou zmenou v jarnom období. Pre celkom 

nevýraznú chuť vyžaduje jahňacie a kozľacie mäso pikantnejšiu úpravu. Pripravuje sa 

predovšetkým ako pečené s plnkou, ktorá vhodne supluje mäso obsahujúce veľa kostí, alebo 

zaprávané či dusené s paprikovo smotanovou omáčkou. Môžeme ho aj deliť, obaľovať a vyprážať 

ako rezne. Z vnútorností je výborná polievka. 

 

Rozdelenie a použitie jednotlivých častí baranieho mäsa 
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Rozdelenie a použitie jednotlivých častí: 

 

1. Stehno - používa sa na anglický spôsob, dusenie v celosti alebo krájané 

2. nízky chrbát 

3. vysoký chrbát - používa sa na dusenie, pečenie na anglický spôsob 

4. Plece - používa sa na dusenie, pečenie, mletie 

5. hruď 

6. krk 

7. Pupok - používa sa na zaprávanie, dusenie 

Baranie stehno na víne a zelenine 

 

 

 

 

Suroviny: 
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-  600g baranie stehno 

- Soľ 

- Korenie čierne mleté 

- 100g olej olivový 

- 200g biele víno 

- 100g cibuľa 

- 100g cuketa 

- 100g paradajka 

- Rozmarín 

- Cesnak 

Postup prípravy receptu: 

Baranie stehno orežeme od loja a osolíme. Zeleninu očistíme a nakrájame na väčšie kúsky. Pridáme 

rozmarín, víno, všetko premiešame a dáme na pekáč. Nasolené mäso potrieme olejom, položíme na 

zeleninovú zmes a prikryjeme alobalom. Pečieme pri teplote 160 °C domäkka. Občas podlejeme 

vodou. 

 

5.5  Jedlá na objednávku z mletého mäsa 

 

MLETÉ MÄSÁ 

 na mletie používame menej hodnotné časti mäsa, predovšetkým predné mäso 

 z hovädzieho mäsa je to hruď, bok, rebrá, krk a odrezky 

 z teľacieho mäsa je to pliecko, hruď, krk a odrezky 

 z bravčového mäsa je to pliecko, bôčik, odrezky – pri bravč. hodoch 

 

Kuchynská predpríprava 

 odstránenie zbytkov kostí, šliach a blán 

 nakrájanie na menšie častí 

 mletie 

Mletím sa naruší konzistencia, čím sa zlepší stráviteľnosť. Súdržnosť sa zlepší po pridaní prísad. 

Po zomletí mäsa mäso na povrchu oxiduje, čím vznikajú určité straty. Mäso sa ľahko infikuje 

mikroorganizmami. Mäso melieme pred ďalším spracovaním. 

 

Prísady 

konzistencia pokrmov z mletého mäsa závisí od množstva a druhu prísad, napríklad použitím 

väčšieho množstva žemlí je pokrm drobivý a mazľavý, použitím väčšieho množstva vajec je pokrm 



55 

 

tvrdý. Pokrmy sa dochucujú korením aj bylinami a šťavnatosť zvyšujeme slaninu alebo smotanou 

=> dodržujeme pomery jednotlivých prísad 

 

Technologické postupy 

 varenie – vo vodnom kúpeli alebo na pare =>mäsové halušky, knedlíčky, nákypy, paštéty, 

pudingy  

 dusenie – zelenina plnená mletou zmesou, klopsy, sekané rezne 

 pečenie – na rošte a ražni =>minútky, sekaná pečienka, nákypy 

 vyprážanie – fašírky, mleté rezne, sekané rezne, krokety obaľované v cestíčku alebo trojobale 

 

Pokrmy z mletých mias môžu byť: 

 

 jednodruhové – mleté úpravy len z hovädzieho mäsa nie sú bežné, pretože hovädzina je suchá a 

tým pádom aj drobivá 

 zmesi – pomer 50% hovädzie mäso, 40% bravčové mäso, 10% teľacie mäso =>  

 

Sekaná pečienka 

 

 Vyprážaná fašírka – podobne ako Sekaná, iba konzistencia je jemnejšia + majoránka 

 Sekaný maslový rezeň, Klopsy na smotane, Rizolky => teľacie mäso- pečeň na anglický spôsob, 

na ražni, na rošte, vyprážanie, obličky – polené, mozoček – vyprážanie, dusenie, do plniek 

 Bravčovinky, Súkennícky rezeň – z bôčika, Vyprážaný rezeň so syrom => bravčové mäso – 

vyprážanie, na rošte, na ražni 

Pomleté surové jednodruhové mäso i zmes mletého mäsa možno okrem bežnej úpravy použiť aj na 

prípravu pokrmov na objednávku (čevabčiči, rezeň, bravčovinky) a pri úprave technologického 

postupu a pridaním ďalších doplňujúcich surovín aj na prípravu špeciálnych pokrmov. Pri týchto 

úpravách sa pomleté mäso pripravuje prevažne pečením na panvici, alebo na rošte. Môžeme 

pripraviť pokrmy aj v alobale. Mleté mäsá sa neohrievajú. 

 

Domáci hamburger s mletým mäsom 
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SUROVINY: 

 400 g mleté bravčové mäso 

 100 g mleté hovädzie mäso 

 2 strúčiky cesnak 

 soľ 

 mleté čierne korenie 

 majorán 

 podľa chuti sójová omáčka 

 mletá rasca 

 mletá sladká paprika 

 olej 

 

Zmiešame spolu bravčové a hovädzie mleté mäso. Pridáme soľ, prelisovaný cesnak, mleté čierne 

korenie, majorán, mletú rascu, mletú sladkú červenú papriku, ochutíme sójovou omáčkou a 

premiešame. Zmes necháme na chladnom mieste odstáť asi hodinu. Mokrými rukami tvarujeme 

hamburgery. Na jednej strane ich potrieme olejom a položíme na rošt. Grilujeme asi 8 až 10 minút 

z obidvoch strán. 

5.6  Hydina na objednávku 

 

Hydinou sa označujú všetky druhy domácich vtákov, ktorých mäso sa používa na výživu 

ľudí. Vo veľkom sa chovajú na farmách. Hydina má biologicky vysokohodnotné mäso. Obsahuje 

pomerne veľa bielkovín. Tuk je žltkastý. Najviac tuku obsahuje vodná hydina. Akosť mäsa závisí 

od plemena a vykŕmenosti. 

 

Základné delenie hydiny: 
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o hrabavá hydina - napíklad sliepky, vykastrované sliepky, kohúty, kapúny kurčatá, 

perličky, morky. 

o vodná hydina – husi, kačice  

 

Charakteristika 

 Hydinou sa označujú všetky druhy domácich vtákov, ktorých mäso sa používa na výživu 

ľudí. Vo veľkom sa chovajú na farmách. Hydina má biologicky vysokohodnotné mäso. 

Obsahuje pomerne veľa bielkovín. Tuk je žltkastý. Najviac tuku obsahuje vodná hydina. 

Akosť mäsa závisí od plemena a vykrmenosti.  

 Základné delenie hydiny: 

 hrabavá hydina- napr.sliepky, vykastrované sliepky, kohúty, kapúny kurčatá, perličky, 

morky... 

 vodná hydina – husi, kačice ... 

 Akostné triedy hydiny: 

 I. Akostná trieda – sú plne mäsité, podkožný tuk je rovnomerný, poškodená môže byť 

len na koncoch krídel, ale len koža. Môže obsahovať 5 škrabancov; 

 II. Akostná trieda – patria sem mäsité kusy, môžu mať zdeformovanú prsnú kosť. 

Husi môžu mať nahromadený tuk na brušku. Na koncoch krídel je poškodená koža aj 

tuk; 

 III. Akostná trieda – sú to jedlé kusy, používajú sa do paštéty. 
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Recepty 

Andalúzske kuracie stehná 

Suroviny: 5 ks kuracie stehna, lyzicka mletej škorice, lyzicka rímska rasca, 5 ks klinčeky, čerstvo 

mleté čierne korenie, hrubá morská soľ, 1 citrón, šafran bylinky,1 citrón, olivový olej, prepustene 

maslo, štipľavá paprička, sherry, dva bobkové listy.  

Postup - Korenie a klinčeky rozdrvíme v mažiariku. Škoricu, rímsku rascu, klinčeky, korenie, 

šafran, zmiešame a zalejeme 4 lyžicami olivového oleja, vymiešame. Citrón nakrájame na tenké 

plátky, rozložíme a posolíme hrubou morskou soľou. Umyte a očistené stehna osušíme a opatrne 

uvoľníme kozu tak, aby vznikla dutina. Kuchynským štetcom potrieme zľahka dutinu korenistou 

zmesou, vložíme do nej tenké koliesko citróna a vetvičku majoránky. Pekáčik pofŕkame olivovým 

olejom, vhodíme na dno dva bobkové listy a nakrájanú feferónku. Poukladáme pripravene stehna, 

potrieme ich ostatkom marinády. Vložíme zvyšné plátky citróna. Pofŕkame povrch vínom a 

nakoniec pohádžeme kúsky prepusteného masla. Prikryjeme alobalom a vložíme do vyhriatej rúry. 

cca po 40 min. dáme alobal dolu a dopečieme do zlatista.  
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Vyprážané kuracie stehná s kokosom 

Suroviny: 

- 4 kuracie stehna, 6 polievkových lyžíc postrúhaného kokosu, 2 vajcia, hladka muka na 

obalenie, olej, soľ a mleté biele korenie podľa chuti  

 Postup: 

 Kuracie stehna vykostime a kosti si odložíme na neskôr, keď si z nich môžeme uvariť dobrý vyvar.  

Vzniknuté plátky masa nevyklepávame! Obalíme ich zľahka v muke, v osolených a okorenených 

rozšľahaných vajciach a nakoniec v kokose. Potom ich znova namáčame do vajca a kokosu. 

Dno pekáčika vykropíme olejom, poukladáme naň obalene rezne a ešte aj ich povrch pofŕkame 

olejom. Dáme do predhriatej rúry (remosky) a začneme piecť pod alobalom. Po 30 minútach rezne 

otočíme, stíšime stupeň a odokryte dopekáme, kým nie sú rezne zapečené, cca 15 až 20 min.  

 

5.6.1  Minútky z hydinového mäsa 

 

Hydina predstavuje všetky druhy domácich vtákov , ktorých mäso sa používa pre ľudskú 

výživu - mäso biologicky prevyšuje mäso jatočného dobytka - obsahuje viac vitamin B, je ľahko 

straviteľée, ma nízky obsah tukov, ktoré sa nachádza len pod pokožkou a na vnútorných stranách 

brušnej dutiny -farba je svetloružová až biela, obsahuje 50-80% vody - mäso kurčiat sa používa na 

dietné stravovanie , obsahuje vápnik,fosfor a železo. Minútky z hydiny: - prsia z kurčiat, moriaka, 

morky - pečen z kurčiat,husí . Soté z kuracieho masa: Prsia nakrajáme na rezance, naložíme do 

oleja, pridáme trochu škrobu, karí korenie, žĺtky. Mäso prudko opečieme, pridáme pór, na rezance 

pokrajanú feferónku, olúpané a nakrájané rajčiaky. Podlievame vývarom a varíme. Pred 

dohotovením pridáme opražené oriešky, mandle, zľahka premiešame s ušľahanou smotanou a 

podaváme. 

 

Minútka z hydiny a špenátu: 

 

Suroviny : cibuľa, 2 strúčiky cestku, 500g kurča, morčacie mäso, 1 balíček špenátu, 2 ks 

vajce, sendvič. 
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Postup: Na oleji speníme pokrájanú cibuľu, pridáme pretlačený cesnak. Na to dáme mäso 

(kuracie, alebo morčacie), opečieme, pridáme špenát a chvíľku opečieme. Pridáme vajcia a 

miešame do zhustnutia. Osolíme a okoreníme podľa chuti. Podávame na zapečených sendvičoch. 

Sendviče pripravíme nasledovne: rozpustíme si maslo, do ktorého sme pridali pretlačený cesnak. 

Maslo dávame po lyžičke na nakrájané sendviče a zapečieme ich v rúre. 

 

 

 

 

5.7  Ryby na objednávku 

 

Všetky ryby obsahujú vysoko kvalitné bielkoviny. Ryby v konzervách náš organizmus 

navyše obohatia o vápnik a fosfor, ktorý je v ich kostiach. Malá porcia 100 g ryby dodá organizmu 

potrebnú dávku bielkovín a 415 g vápnika. Ryby žijúce v chladnejších vodách sú na omega-3 

mastné kyseliny bohatšie. Rybie mäso obsahuje veľa vitamínov A, B a D, ale aj minerálnych látok, 

ako je fosfor, draslík,  železo, horčík a vápnik, stopové prvky zinok a selén. Pri  morských rybách je 

to najmä vysoký podiel jódu. Obsah minerálnych látok závisí od obdobia výlovu rýb a ich veku. V 

morských rybách sa nachádza viac minerálnych látok ako v sladkovodných. Jedenie olejnatých rýb, 

ak nie sú údené, nakladané alebo solené, vedie k zníženiu krvného tlaku. Losos, pstruh, sleď, 

makrela, sardinky a treska by nemali chýbať na jedálnom lístku ani u tých ľudí, ktorí majú diagnózu 

reumatoidná artritída. Všetky ryby podporne pôsobia na imunitný systém. 

 

Najznámejšie ryby: 

 Losos – má vynikajúce ružové a pevné mäso bez malých kostí. Vynikajúce sú 

hlbokozmrazené filé podkovičky z mäsa lososa, ktoré stačí len krátko opiecť na oleji. 
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 Makrela – malá tučná ryba. Dostať ju čerstvú alebo upravenú na rôzne spôsoby – 

marinovanú alebo údenú ako údenáča, zavináča, pečenáča. 

 Sleď – tučná ryba, predáva sa predovšetkým konzervovaná alebo údená. Má šťavnaté tučné 

mäso a ľahko odstrániteľné kosti. Nevýhodou je silná rybacia chuť, trochu pripomínajúca 

rybí tuk. Hodí sa na grilovanie, pečenie, údenie. 

 Pstruh morský – patrí do rodiny lososovitých rýb. Často sa predáva ako náhrada lososa. Má 

veľmi podobnú chuť mäsa ako losos, takže sa aj rovnako upravuje. 

 

Ďalšie druhy: 

 Treska – jedna z najčastejšie kupovaných rýb. Tresky majú biele, menej tučné mäso. U nás 

ich dostaneme kúpiť často vo forme filé. Známa je aj treščia pečeň. 

 Tuniak – vyskytuje sa vo všetkých moriach. Predáva sa predovšetkým konzervovaný, ale 

výborný je i čerstvý. 

 Sardinky a šproty – malé ryby s tučným, ostro chutiacim mäsom. Existuje mnoho druhov. 

Najviac  sa predávajú v konzervách. Čerstvé sardinky sa pečú, smažia alebo grilujú, šproty 

sa predávajú konzervované alebo údené v oleji, jedia sa celé. 

 Halibut – patrí k najdrahším rybám, vzácny je pre svoje chutné, pevné biele mäso. Predáva 

sa ako filé, hodí sa na smaženie, varenie alebo grilovanie. V poslednom čase ho na trhu 

dostať aj údený. 

 Morský úhor – vyzerá rovnako ako úhor riečny. Má mäkké, ale dosť tučné mäso. Predáva sa 

celý, aj ako filé alebo údený. Mnohí ho považujú za veľkú delikatesu. 

 

Zapekaná morská šťuka: 

Suroviny: 500 g morskej šťuky, soľ, 2 dcl mlieka, 120 g prerastenej údenej slaniny, 3 vajcia, 100 g 

tvrdého syra 

Postup: Nerozmrazené ryby opláchneme studenou vodou, osolíme, zalejeme mliekom a necháme 

postáť aspoň 90 minút.  Slaninu pokrájame na plátky, opražíme a vyberieme. Vo výpeku opražíme 

ryby pokrájané na kúsky, dáme do pekáča, obložíme plátkami slaniny, zalejeme vajcami 

rozšľahanými so soľou a postrúhaným syrom a zapečieme v dobre vyhriatej rúre. 
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5.8  Jedlá zo zveriny 

 

Mäso štvornožcov aj vtákov žijúcich voľne v prírode, má oproti mäsu jatočných zvierat 

mnoho predností. Svoju zvláštnu chuť a vôňu získava najmä z rôznych aromatických rastlín, ktoré 

sú súčasťou stravy divokej zvery. Zverina obsahuje podstatne menej tuku ako mäso domáceho 

dobytku, je veľmi bohaté na bielkoviny a obsahuje veľa vápnika, fosforu a železa. Z vitamínov 

obsahuje divina hlavne vitamín A a vitamíny skupiny B. Medzi jej najväčšie prednosti patrí, že je s 

vínimkou starších kusov ľahko stráviteľná. Dôležité pred tepelnou úpravou je dať mäso do moridiel. 

Poznáme suché – rozdrvené koreniny a mokré – uvarená zelenina s prísadou korenín sa nechá 

vychladnúť. 

 

Delenie zveriny: 

- vyoská srstnatá zverina – po odstrele sa ihneď vypitvá a podľa potreby sa nechá zrieť v srsti 

2-3 dni. jeleň – mäso je krehké, najmä u mladých jeleňov. V období ruje mäso zapácha. 

 daniel – mäso prerastené tukom 

 srnka – má okolo 15kg, mäso je jemné 

- čierna zverina : 

 diviak – upravuje sa presne tak, ako vysoká srstnatá zverina.  

 nízka srstnatá zverina – po odstrele vytlačíme močový mechúr a necháme zrieť v 

srsti 2-3 dni. 

 zajac poľný –mäso je horkasté 

 králik divý – je menší ako zajac, má kratšie nohy a uši,  
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 nízka pernatá zverina - po odstrele necháme týždeň zrieť v perí. Čistí sa za sucha 

šklbaním. 

 jarabice – majú okolo 0,35kg; 

 prepelice – sú menšie ako jarabice; 

 bažanty –mäso je šť avnaté; 

 sľuky – majú dlhý zobák, najmenšia je sľuka mekokaná, preto je dovolené 

veterinárom piecť v celku. Upečené vnútornosti sa volajú salmis; 

 divá kačka – mäso zapácha po bahne, upravuje sa podobne ako bažant. 

 

Minútky z jeleňa: 

Suroviny: 1 ks celého karé, 1 sáčok korenia na gril, cesnak, olivový olej, 1/2 balíka korenia na 

divinu 

Postup:  Karé odblaníme a nakrájame na rezne. Vložíme do misky, kde pridáme korenie na gril, 

cesnak, olivový olej a korenie na divinu. Takto namarinované mäso necháme odležať asi 3 dni (čím 

dlhšie tým lepšie). Pečieme na rozpálenej panvici asi 2 minúta a podávame teplé s červeným vínom. 
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5.9 Minútky z bezmäsitých jedál 

 

Bezmäsité jedlá majú v našej kuchyni nezastupiteľné miesto, hoci si väčšina z nás nevie predstaviť 

život bez mäsa. Kedysi sa mäso jedlo iba v nedeľu.  

 

Najčastejšími surovinami, ktoré sa používajú sú  zemiaky, múka, zelenina, ovocie, prípadne huby.  

 

Zeleninová fritata 

  

Vo väčšine prípadov sa fritata považuje za jedlo na raňajky, príp. brunch, podľa mňa je ale 

zložením ideálnym večerným pokrmom. Obsahuje vajcia, zeleninu, kvalitné syry ... pokiaľ si ju 

dáte so zeleninovým šalátom a bez pečiva je z toho geniálna večera. Pre tých, ktorí si strážia 

bielkoviny, odporúčam použiť 1 celé vajce a 2 bielka. 

 

 

Teplý hubový šalát s avokádovým dipom 

 

V zimnom období mám vyslovene chuť na teplé šaláty. Zeleninu z nich spracúvam na panvici len 

veľmi krátko, doslova len nech sa ohreje. V kombinácii so skvelým avokádovým dipom je teplý 

šalát božským jedlom.  

 

 

http://www.zdravienatanieri.sk/upload/0000000310-6-dsc02051.jpg
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Zapekané zeleninové hniezda s marinovanými tofu hranolčekmi 

Častokrát olúpeme zeleninu a práve jej najvýživnejšiu časť, ktorá sa skrýva práve pod šupkou 

vyhodíme. Ja som sa rozhodla ju použiť a verte mi, na tomto si nesmierne pochutnáte. Je to jedno z 

mojich najchutnejších, najvýživnejších a cenovo najdostupnejších večerných jedál.  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.zdravienatanieri.sk/upload/0000000446-6-20150113-135654-web.jpg
http://www.zdravienatanieri.sk/upload/0000000109-6-dsc01957-web.jpg
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6  Medzinárodná kuchyňa 
 

6.1  Talianska kuchyňa 

 

Dávno pred gastronomickým vzostupom francúzskej kuchyne prekvitalo kuchárske umenie 

v Taliansku. Francúzsky kráľ František I. dával prednosť talianskej kuchyni, a keď sa jeho syn 

Henrik II. oženil r. 1533 s Katarínou Medicejskou, jeho manželka priviedla do Francúzska 

talianskych kuchárov, ktorí podstatne ovplyvnili budúcnosť francúzskej kuchyne. 

Dnes sa talianska kuchyňa dožíva akejsi renesancie: najmä na západe stále rastie záujem o 

taliansku kuchyňu. Nie však preto, že by bola vzorovou kuchyňou správnej výživy, naopak, je to 

strava ťažšia, bohatá na kalórie, aj keď na druhej strane má prednosť v bohatom používaní 

morských živočíchov, zeleniny a ovocia. Presadzuje sa skôr cenou než kvalitou, a preto je 

príťažlivá najmä pre stredné vrstvy obyvateľstva. 

V talianskej kuchyni prevládajú pôvodné, jednoduché vidiecke jedlá. Aj keď sú tu veľké 

krajové rozdiely, predsa len bežné využitie morských rýb a rakov, množstva cestovín a rôznych 

antipást sú jej spoločným znakom. Z tukov sa na severe krajiny používa prevažne maslo a práve tu, 

v pádskej nížine, je aj najväčšia európska produkčná oblasť ryže. Na severných svahoch Apenín, v 

kraji Emilia-Romagna sa hojne používa bravčová masť. Je tu zvýšená produkcia teľacieho mäsa, 

ktoré hrá v talianskej kuchyni veľkú úlohu. V Toskánsku a na juhu Talianska sa používa olivový 

olej. 

Z talianskej kuchyne poznáme najmä rozličné cestoviny, či už sú to makaróny, špagety, 

ditali (veľké kolienka), rigatone (zahnuté kolienka), chiteretti (úzke kolienka), vermicelli (vlastové 

rezance), canneloni (široké rúrky), tortellini (prstene), ravioli (plnené taštičky) a iné druhy, ktoré sa 

predávajú po celom svete. Jeden ich ctiteľ, Vincenzo Agnezi, založil dokonca roku 1960 v 

Pontedassio špagetové múzeum s obrazmi, fotografiami, básňami a samozrejme aj s kuchárskymi 

knižkami a predpismi. 

Najpopulárnejším talianskym jedlom je pizza. Tento slaný koláč s mäsovou, rybou, 

zeleninovou, ovocnou či inou plnkou sa ako rýchle občerstvenie pripravuje pred očami zákazníka v 

malých reštauráciách. Pôvodne bola pizza jedlom chudobných vrstiev Neapola a jeho okolia. Až po 

druhej svetovej vojne sa jej obľuba rozšírila do Európy a Severnej Ameriky. 

Taliansko je aj vinárska veľmoc. Je vlastne pravlasťou všetkých európskych viničov a 

vinohradov, o ktoré sa tu v dobe rímskej ríše staral boh vína Bacchus, syn najvyššieho boha Jupitera 

a gréckej krásavice Semele. V gréckej mytológii sa boh vína nazýva Dionysos. Obidvoch možno 

hneď spoznať, pretože sú vyobrazení nahí a namiesto figového listu majú strapec hrozna. Najlepšie 
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druhy vín sa predávajú priamo v pestovateľských obvodoch a treba za nimi pomerne ďaleko 

cestovať.  

Z talianskych syrov je u nás najznámejší tvrdý syr parmezán (parmigiano), ktorý môžeme 

veľmi vhodne nahradiť oštiepkom. Vyrába sa od 13. storočia v okolí mesta Parmy, stále podľa 

rovnakej receptúry. Podľa času uležania sa delí na tri druhy: vechio, stravecchino a stravecchione. 

Ten posledný, najstarší druh je aj najdrahší. Parmezán sa ako prvý dostal aj do krásnej literatúry - v 

jednej poviedke z Bocacciovho Dekameróna je z neho utvorená celá hora. Výborným plesňovým 

syrom so zelenými žilkami, ktorý niekedy dostať aj u nás, je Gorgonzola z okolia Milána. Jemným 

a málo slaným syrom je Bel Paes z mestečka Melzo, východne od Milána, ktorý sa chuťou veľmi 

podobá nášmu syru Blaťácke zlato. V Neapoli je najobľúbenejším syrom mäkká Mozarella, ktorá sa 

hodne používa na prípravu pizzy. 

 

Pizza  

 

Pizza je jedlo z cesta talianskeho pôvodu, typicky je tvorené tenkým cestom kruhového tvaru, na 

ktorom je zmes rajčiakového pretlaku, syra a ďalších prídavných pochutín a potravín podľa receptu, 

ako napr. olivy, sardinky, šampiňóny, cibuľa, saláma, ančovičky. Tvar, ani hrúbka nie sú 

pravidlom. 

 

História pizze 

Prvý dokumentovaný výskyt pojmu pizza sa datuje okolo roku 1000 a to v dialekte z okolia 

talianskeho Neapolu. Znamená približne tlačiť, ťahať - vzťahujúc sa na pohyby rúk pri vhadzovaní 

pizze do pece a jej vyberanie. Pizza sa považuje za pôvodný pokrm roľníkov z oblasti Kampánia pri 

Neapole. Avšak dôkazy pečenia ploských tenkých bochníkov kysnutého cesta na horúcom kameni 

pochádzajú ešte z čias Etruskov, obývajúcich okrem iného i taliansku oblasť. Na takúto placku cesta 

sa zvykli položiť rôzne oblohy z dostupných potravín a nazývali to focaccia. O pár storočí neskôr sa 

iniciatívy pri vynachádzaní pizze chopili Gréci a skúsili položiť potraviny nie už na upečené cesto, 

ako to robievali Etruskovia, ale na čerstvo vyťahanú placku a zapiekli to spolu. Napokon Rimania 

pri dobyvateľských aktivitách v Európe sa na svojom ťažení v Grécku obslúžili zabehnutou 

technológiou a začali vhadzovať prvé prototypy pizze do pecí v celom Taliansku. Dokonca Cato, 

žijúci v rokoch 234-149 pred Kr., opisuje grécku špecialitu - čo je typ prvej pizze: tenké kruhové 

cesto s olivovým olejom, medom, korením, pečené na kameni. Takto sa v rôznych podobách 

experimentovalo s pizzou (a jej rôznymi názvami) až do obdobia eľkého prevratu v jej príprave: do 

roku 1520, kedy boli do Talianska privezené prvé rajčiaky z Južnej Ameriky. 

Prevrat v technológii pizze bol pozvoľný, keďže Európania považovali južnú Ameriku a všetko z 

nej v prvých rokoch za jedovaté. Avšak vďaka patrí odvážlivcom, ktorí sa nebáli experimentovať s 
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rajčinami. Chudoba v okolí Neapolu v tom čase tiež napomohla, pretože cesto s lacnými rajčiakmi 

(ktorým sa začalo v Taliansku dobre dariť) bolo jednoduché, cenovo prístupné a navyše chutné pre 

pospolitý ľud. Jedlo sa rýchlo rozšírilo, ale na prvú pizzériu si muselo ľudstvo počkať až do roku 

1820, kedy v Neapoli a nazývala sa „Marotte“. 

 

Cestoviny alebo pasta 

 

Ďalším tradičným jedlom talianskej kuchyne sú cestoviny. Taliani používajú viac ako 400 druhov 

cestovín, ktoré sú známe svojou kvalitou a obľubou; napr. ako nám známe špagety, tortellini a 

raviolli. 

 

 

Talianske cestoviny: 

o Spaghetti sú asi najznámajším druhom. Sú dlhé tvarom podobné špagátikom. nedajú sa plniť a 

preto sú vhodné k omáčkam, známe su Bolognese špagety. Podľa etikety sa špagety jedia 

vidličkou, pre tých menej skúsených je povolená lyžička, na ktorú si nakrútime pomocou vidličky 

špagety a celé vložíme do úst. 

http://dobruchut.azet.sk/clanok/fotogaleria/31135/talianska-kuchyna-historia-pizze-a-delenie-cestovin/2/
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o Tortellini majú tvar stočených taštičiek, pripomínajú tvarom slimáčikov. Ich tvar je inšpirovaný 

Venušiným pupkom. Sú plnené rôznymi plnkami, napríklad mäsovou. 

o Ravioli sú cestoviny v tvare štvorca. Sú plnené. Pri servírovaní sa posýpajú nastrúhaným 

parmezánom. 

o Tagliatelle sú široké dlhé rezance stočené do tvaru hniezda. Servírujú sa podobne ako špagety a 

jedia sa taktiež natáčaním na vidličku. 

o Fusilli (vretená) majú tvar vretien. Často sa podávajú k darom mora. 

o Farfalle (mašličky) majú tvar mašličiek alebo motýlikov. Sú vhodné k omáčkam, ale aj na 

zapekanie. Vyrábajú sa z tvrdej pšenice. 

o Maccheroni - sú podobné penne, sú však väčšie a širšie. Podobajú sa našim kolienkam, len 

narozdiel od nich sú rovné. 

o Lasagne sú pláty s rozmermmi 2,5x8 cm. Prekaldajú sa plnkou, mäsovou alebo zeleninovou a 

potreté bešamelom sa zapekajú. 

o Ravioli sú cestoviny v tvare štvorca. Sú plnené. Pri servírovaní sa posýpajú nastrúhaným 

parmezánom. 

o Maltagliati sú cestoviny nepravidelného tvaru. 

o Rigatoni sú rovnaké ako penne, ale majú rovné konce. Majú vrúbkový povrch. 

o Fettucine sú široké rezance, asi 3-5mm. Výborne sa hodia k smotanovej omáčke s hubami. 

o Pappardelle sú podobné ako Fettucine, sú to do klbka stočené rezance široké asi 1 cm. Majú buď 

hladký alebo zvlnený okraj. 

o Linguine sú prechodom medzi špagetami a lasagnami. Hovorí sa im aj jazýčky. Sú širšie ako 

špagety ale užšie ako lasagne. 

o Cavatappi majú tvar špirály. Sú duté a preto veľmi vhodné k omáčkam. 

o Stelline majú tvar hviezdičiek a používajú sa do polievok. 

o Cappelleti majú tvar klobúčikov a používajú sa ako plnené. 

o Fagotini majú tvar uzlíka. Sú plnené. Vyrábajú sa v rôznych farbách. 

o Canelloni majú tvar závitkov. Bývajú plnené najmä mäsovou plnkou. Sú vhodné na zapekanie. 

 

6.2 Francúzska kuchyňa 

 

Art de la table 

Francúzska gastronómia je veľmi obšírna téma, pokiaľ ju chcete hodnotiť, musíte ju zažiť. Jednako, 

pred príchodom do krajiny Galského kohúta, je nevyhnutné vedieť, že francúzska gastronómia je 

definovaná ako l´Art de la table, voľne preložené - Umenie stolovať. Pod týmto pojmom chápeme 

združenie umenia kuchyne a umenia vytvoriť a dekorovať miesto, zasvätené gastronomickým 
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pôžitkom, spolu s náukou o víne. Art de la table združuje poznatky o pokrmoch, nápojoch, servise 

zo skla , stolových dekoráciách, spôsoboch uvítania hostí, etikety, správaní sa pri stole, obsluhy, 

menu...Praktikuje sa skôr v privátnej, ako profesionálnej oblasti, či v reštauráciách.  

 

Savoir vivre 

Tento aspekt Francúzska podlieha určitým pravidlám "umenia žiť" - savoir vivre. Kulinárske 

špeciality určujú identitu každej krajiny. Francúzi zo stolovania spravili ozajstný kult, šéfkuchári sa 

prirovnávajú k umelcom a jedenie je považované za šťastný rituál. Slávnostné menu sa vždy delí na 

hlavné jedlo a množstvo menších jedál - podľa dôležitosti sviatku. Pôžitok z jedla umocňujú 

špeciality, či pozvaní hostia.  

Najväčší majstri kuchári sú v profesionálnom svete podriadení ohromnému tlaku kuchárskych a 

kulinárskych autorít. Tie pravidelne každý rok vyznamenávajú reštaurácie i šéfkuchárov 

hviezdičkami . Čím viac hviezdičiek reštaurácia vlastní, tým je lepšia jej reputácia. Pre Vás to 

znamená istotu, že ste narazili na kvalitnú a výnimočne dobrú reštauráciu. Hviezdičky naviac 

prinášajú oceneným zariadeniam veľkú prestíž a oceneným majstrom kuchárom možnosť meniť a 

alternovať svoje recepty, či vytvárať nové.  

 

Cuisine française 

Aká je Francúzska kuchyňa - La Cuisine française? Ak chceme použiť prívlastky, tak zdravá a 

voňavá, sofistikovaná a inšpirujúca, kvalitná a lahodná, podmanivá a zmyselná, farebná a plná 

originálnych chutí, jemná a rafinovaná...ale hlavne nezabudnuteľná. Francúzsko ťaží zo svojej 

ideálnej polohy – prímorské oblasti ponúkajú špeciality z mora, vysokohorské oblasti 

najkvalitnejšie syry, nížiny voňavé vína...V pohraničných oblastiach je zasa kuchyňa logicky 

ovplyvnená gastronómiou susediacich štátov, ako je to v oblasti Alsaska, Baskicka, či Korziky. 

Základom francúzskej kuchyne sú predovšetkým kvalitné, prvotriedne suroviny. Ich úprava býva 

zväčša jednoduchá a rýchla. Za zmienku stojí zaujímavosť, že Francúzsko nemá vyhlásené jedno 

jedlo, ktoré by sa všeobecne mohlo považovať za francúzsku špecialitu.  

 

Les spécialités - Špeciality 

Francúzsko je krajinou s tak veľkým kulinárskym dedičstvom, že je takmer nemožné zostaviť 

kompletný zoznam jeho jedál. Navyše, francúzski šéfkuchári - majstri kuchynského umenia, 

vytvoria každoročne také množstvo nových špecialít, že nemá význam ich spisovať. Jednako, 

niektoré jedlá majú za hranicami samotného Francúzska takú reputáciu, že sú považované za 

Francúzske národné jedlá. Môžeme ich rozdeliť podľa samotných regiónov, keďže každý "kút" tejto 

krajiny disponuje veľkým množstvom miestnych špecialít. Za všetky spomenieme jeden z 

najprestížnejších francúzskych pokrmov: hydinársky produkt le foie gras. Je to kulinárska 
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špecialita na báze čerstvej pečene z chovu a výkrmu husí a kačíc. A hoci je chuťovo považovaná za 

druh paštéty, nikdy ju za paštétu neoznačte, na to sú Francúzi hákliví. Degustuje sa na grilovaných, 

chrumkavých kúskoch chleba (ale môže sa aj tepelne upravovať) väčšinou na veľké sviatky, 

Vianoce, Nový rok...  

 

 

 

Osobitnou kapitolou na jedálenskom lístku Francúzov sú plody mora - les fruits de mer. Na tom by 

nebolo nič zvláštne, kedže Francúzsko je prímorským štátom, zaujímavý je skôr osobitý spôsob ich 

prípravy v jednotlivých regiónoch. S citrónom a slaným maslom, či plnené a pečené..., dary mora sa 

stávajú hlavne v regiónoch v blízkosti Atlantiku vyhľadávanou špecialitou... 

Na svojich potulkách Francúzskom určite nevynechajte ochutnávku syrov. Syr - Le fromage, 

poctivý a kvalitný. Taký, ktorý nenájdete v ponuke akcií supermarketov, produkt remeselnej 

výroby. Syr je právom pýchou Francúzov, nie nadarmo sa o Francúzsku hovorí ako o krajine vína a 

syra. Môžu sa pochváliť prvenstvom vo svetovej produkcii, čo sa množstva, druhov, aj kvality týka. 

Najväčšie zastúpenie majú syry z kravského mlieka, ale veľmi populárne sú aj kozie a ovčie syry - 

neodmysliteľne patria na francúzsky stôl. Najčastejšie vo forme dezertu. Voňavá a nezriedka plná 

farieb – syrová bodka za jedlom, sprevádzaná chrumkavým kúskom chleba a pohárom náležite 

vybraného vínneho moku.  
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Víno – Les Vins tvorí samostatnú kapitolu Francúzska. Vďaka ideálnej klíme, bohatému dedičstvu 

a geografickému rázu krajiny sú francúzske vinárske oblasti povestné bezkonkurenčnou produkciou 

a kvalitou vínnych odrôd. Medzi najlepšie francúzske vína určite patria Pinot noir, Médoc, 

Bordeaux, Sylvaner, Riesling, Muscadet, Hermitage a t ď.  

Les boulangeries, Les viennoiseries, Les pâtisseries 

A kde kúpiť vo Francúzsku dobrý a voňavý chlebík, či chrumkavý koláčik na raňajky? Na každom 

kroku! Les boulangeries a Les viennoiserie – malé pekárničky, ktorých je v tomto gurmánskom 

raji ako húb po daždi, sa naozaj nachádzajú takmer pri každej zastávke, či škole. Plné rôznych 

druhov čerstvého chleba, pečiva, povestných croissantov, chocolatines (sladké pečivo plnené 

čokoládou), koláčikov s hrozienkami, či orechové s javorovým sirupom...všetko vždy čerstvé a 

chrumkavé, pripravené v noci, pečené ráno, dopekané priebežne počas dňa. Mať najlepšie pečivo a 

chlieb je povinnosť a vec prestíže každého majstra pekára. Podľa vlastných skúseností viem, že 

Francúzi kupujú čerstvý chlieb denne, niekedy i viackrát. Okrem tradičných foriem chleba je 

najpreferovanejší tvar bagety, alebo úplne tenučký, nazývaný flauta – flûte. Zastavte sa v 

boulangerie, či na trhu (kde dostať i sladké domáce chleby s orechami,) po teplý chlebík s 
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chrumkavou kôrkou, rozplývajúci sa na jazyku!  

 

Pokiaľ dostanete chuť na zákusok, či ste pozvaní na návštevu a chcete spraviť dobrý dojem (vo 

Francúzsku je zvykom priniesť so sebou sladký dezert), navštívte La pâtisserie – cukrovinky. Na 

rozdiel od našich cukrární tu však nie je zvykom na sladkostiach si pochutnávať, reprezentatívne 

zabalený voňavý balíček si odnesiete so sebou.  

A table! 

A table! - veta, ktorou sa Francúzi zvolávajú k stolu. Najmä veľké rodinné stretnutia, či posedenia v 

kruhu priateľov sú vždy príležitosťou na gastronomický rituál. Na stole nechýba čerstvý chlieb a 

carafe d'eau – džbán vody  

 

Predjedlám – Les hors-d'oeuvre sa prisudzuje veľká dôležitosť, naštartujú správny proces trávenia, 

najčastejšie bývajú studené - väčšinou zelenina, tá je preferovaná a konzumovaná celoročne, 

obľúbený je šalát, artyčoky, špenát, baklažán, tekvica, špargľa, cvikla, mrkvička, fazuľové 

struky...Predjedlom býva aj pečeň, vajcia na rôzne spôsoby, kvalitná šunka, malé toasty, hrianky s 

ochutenými maslami, kanapky, dary mora a pod. Teplé predjedlo, ktorým je zvyčajne polievka, je 

preferované len v niektorých oblastiach a v zimnom období. Môžeme sa však stretnúť aj s teplým 

predjedlom, sťaby medzichodom, podáva sa väčšinou pred polievkou, menu býva vtedy zostavené z 

menších, kvalitných porcií. Predjedlo nesmie byť sýte, môže byť mierne pikantné a musí mať 

správnu teplotu.  
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Ak súčasť hlavného jedla tvorí polievka – La soupe, určite sa nebude podobať tým, na ktoré ste 

zvyknutí doma. Typické francúzske polievky, za ktoré spomenieme aspoň Bouillabaisse – rybaciu 

polievku z Provensálskeho regiónu, či obľúbenú cibuľovú polievku La soup d´oignon, preferovanú 

v časti Alsaska, si zaslúžia samostatnú časť a určite sa im budeme v blízkej budúcnosti venovať 

podrobnejšie.  

 

Najčastejším hlavným chodom – Le repas principal býva mäso (La viande). Divina, hydina, 

bravčové (pomenej), králičie, ovčie, i hovädzie... na spôsob steakov, najčastejšie ľahko prepečené, 

krvavé, alebo médium. Podáva sa so zeleninovou oblohou, omáčkami, pochuťovými 

maslami...Delikatesou sú rôzne upravené pečene – fois a ľadvinky – rognos. Veľmi obľúbené sú 

dary mora, o ktorých sme sa už zmieňovali, prepelice, drozdy, homáre, slimáky či žabie stehienka. 

Z nemäsitých jedál spomenieme les crépes - palacinky na milión spôsobov, v slanej i sladkej forme 

– tie preslávili napr. Bretagne. Tenký, chrumkavý koláč z chlebového cesta - La tarte flambée zasa 

Alsasko. Servíruje sa rovnako ako hlavný chod (slaný, so slaninkou, cibuľou, hríbami, ale aj 

vegetariánsky...), aj ako dezert (flambovaný s malinami, či s banánom). Zemiaky v rôznorodej 

úprave, či bageta na zajedanie (chlebom sa naozaj zajedá takmer všetko, takže prílohy sa pripravujú 

málokedy)a znovu zelenina. Dusená, grilovaná, pečená, či surová... Syrové fondue, la raclette z 

Alpských oblastí, gratinovaný, či syr plnený hubami, ak chcete ochutnať všetky dobroty, vezmite si 

najmenej rok dovolenky.  
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Po hlavnom jedle prichádza na stôl Le désert - dezert v sladkej, či slanej podobe (syry). Častokrát 

aj po sladkom dezerte prichádza na stôl drevený podnos s rôznymi druhmi syra – od tvrdých po 

mäkké, uležané, obľúbené sú s rôznymi druhmi plesní... Všetky chody bývajú zvyčajne sprevádzané 

správnym druhom vína. Ak nie ste si istý, aké víno sa hodí k vašemu jedlu, personál vám ho 

ochotne odporučí. Najzaužívanejšia je však zásada - k hydine a bielemu mäsu biele vínko a k 

červeným mäsám (la viande rouge) víno červené.  
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Pripravujeme pre Vás členenie francúzskej kuchyne podľa regiónov, dáme vám konkrétne typy, čo 

ochutnať pri potulkách v tom-ktorom kúte Francúzska, upriamime pozornosť na vybrané 

reštaurácie, či gastronomické výnimočnosti. Posnažíme sa pomôcť Vám ľahšie sa zorientovať v 

širokej škále ponúkaných dobrôt a dáme Vám návod, ako si niektoré delikatesy pripraviť i doma, 

alebo kde ich vyhľadať.  

Budeme sa držať abecedného poradia, takže už čoskoro sa môžete tešiť na Alsasko a jeho 

fantastické špeciality!  
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Découvre la France 

V každom prípade, ak sa zaujímate o históriu Francúzskych regiónov a ich špeciality, Vaša cesta do 

Francúzska bude tým správnym obohacujúcim kulinárskym dobrodružstvom. A tak môžeme len 

odporučiť - objavujte Francúzsko a jeho kuchyňu, neoľutujete. Découvre la France!  

 

6.3  Čínska kuchyňa  

 

Lieči, harmonizuje a využíva dary prírody. Odpradávna známe zásady zdravého stravovania sa v 

tejto krajine naviac dokážu prispôsobiť momentálnemu zdravotnému stavu stravníka. Ide o 

harmonizovanie prísad s ich následným vplyvom. Vedeli ste, že? : Činnosť pečene a čriev 

podporuje zelená uhorka, činnosť pľúc biela cibuľa, na srdcovocievny systém sú zas blahodárne 

červené paradajky. Sladké podporuje slezinu, slané zas obličky. 



78 

 

 

Podľa čínskej filozofie majú byť chute pokrmov v rovnováhe, čo sa berie na zreteľ aj pri 

zostavovaní menu. Dokonca aj používanie paličiek má filozofický zmysel. Konfucius  zdôrazňoval 

svojím krajanom, aby zachovávali pri jedle a pití dôstojnosť a slušnosť. Odmietal pri stole „jatočné 

nástroje“ a odporučil namiesto noža jedálenské paličky ako jediný príbor okrem lyžice. V súčasnej 

čínskej kuchyni rozlišujeme štyri hlavné prúdy. Na severe krajiny sa podpísali pod kuchárske 

umenie mongolské vplyvy. Tento „severný prúd“ je dnes známy ako „pekinská kuchyňa“. 

„Šanghajská“ kuchyňa na východe číny varí najmä pokrmy z čerstvých rýb a krabov, používa tiež 

hojne cukru a sójovej omáčky. „Sečuánska kuchyňa“ oblasti s´-čchuanskej panvy má vďka horúcej 

a vlhkej klíme na stole až tri úrody ročne. Do ostro korenených jedál sa tu pridáva sa cesnak, 

cibuľa,  čili a sečuánske korenie. Taktiež sa v sečuánskej provincii pestuje ryža, ktorá nesmie 

chýbať na stole žiadneho Číňana. „Kantonská kuchyňa“ je v zahraničí najznámejšia. Na 

subtropickom juhu je na stole dostatok rýb, hydiny, bravčového mäsa, veľa zeleniny a tropického 

ovocia. Obyvatelia tu konzumujú jedlá len krátko varené a jemne korenisté, aby sa zachovala 

prirodzenú chuť mnohých prísad. 

 

V celej Číne sa vo veľkom využívajú tradičné prísady, ktoré u nás nerastú, ale v rôznej podobe sa s 

nimi môžeme stretnúť v obchodoch a reštauráciách. Práve vďaka prísadám chutí čínske jedlo tak 

„inak“. Zo zeleniny sú tu veľmi rozšírené bambusové výhonky, čili papričky, čierne huby mu-er, 

klíčky fazule mungo alebo čínska listová kapusta. Číňania si ju veľmi cenia pre jej jemnú chuť. 

Sečuánska zelenina  je druh horčice, ktorej hľuzy sa nakladajú do soli a čili. Okrem iného sa tu varí 

aj z klíčkov sójového bôbu a rôznych druhov húb. 

 

Slamienky sú huby s guľatým klobúčikom, ktoré sa pestujú v Číne na ryžovej slame. Huby tung-

kuo sú sušené huby s názvom shitake, ktorých nožičky sa odkrajujú a využíva sa len intenzívna 

chuť.  Vodné gaštany sú plody istej vodnej rastliny, ktoré sú veľké ako vlašský orech a majú hnedú 

šupku. Z ovocia sa v Číne konzumuje najmä liči a mango. Nezastupiteľnú úlohu tu najú aj koreniny 

a korenené omáčky. Známymi dochucovadlami sú napríklad: Ustricová omáčka, Omáčka čili, 

http://dobruchut.azet.sk/clanok/fotogaleria/33023/cinska-kuchyna-vas-zaiste-ocari/4/
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Čínske korenie, Karí, Žltá zmes korenia alebo Zázvor. Červená zmes korenia má sladkoostrú chuť a 

pozostáva predovšetkým z karí, papriky, mletého zázvoru a rôznych druhov korenia. 

 

Omáčka chnej-sin na báze sliviek a sójových bôbov obsahuje soľ, cukor, cesnak, ocot, čili a 

sezamový olej. U nás ju dostať ako „čínsku grilovaciu omáčku“. Zmes Kantonské (čínske) korenie 

obsahuje rôzne druhy korenia, zázvor, soľ a glutamát. Sambal oelek je korenistá pasta, známa z 

indonézskej kuchyne, ale i v Číne hojne užívaná, sa vyrába z čili papričiek a soli. Sečuánske 

korenie sú vlastne tobolky kvetov kra rastúceho v Ázii. Sečuánske korenie vyzerá ako rozvíjajúce 

sa púčiky. Má jemnú arómu a môžeme ho pokrájať alebo pomlieť. 

 

Medzi ďalšie tradičné dochucovadlá patria: Pasta z červených fazúľ, Omáčka z čiernych bôbov, 

Sójová omáčka, Badián alebo čínsky aníz a glutamát ktorý obsahujú mnohé hotové výrobky. 

Glutamát používame len v malých dávkach, pretože u citlivých ľudí môže spôsobiť nevoľnosť. 

Sladkokyslá omáčka je korenistou marinádou z vody, cukru, octu a najemno nakrájaných ovocných 

plodov, ktorá sa v Číne používa pre sladkokyslé pokrmy z rýb. Zmes Wu-fen (korenie piatich vôní) 

je často zamieňaná s čínskym korením. Je to zmes anízu, badiánu, klinčeka, fenikla a škorice. Má 

olivovozelenú farbu a používa sa do marinád. 

 

Octy a oleje 

 

Čínsky ocot je  tmavý ocot s intenzívnou a pikantnou chuťou. Získava sa z ryžového vína. Ocot z 

ryžového vína je zas najbližší jemnému vínnemu octu a môžeme ho ním aj nahradiť. Sezamový olej 

sa nehodí na pečenie a vysmážanie, keďže pri silnom zahriatí sa jeho chuť stráca. Sójový olej je 

chuťovo veľmi neutrálny stolný olej, ktorý sa veľmi hodí na pečenie alebo vysmážanie. 

 

Ryža, cestoviny a tofu 

 

Vonná ryža na hodí ku všetkým druhom pokrmov, narozdiel od Lepkavej ryže, ktorá je vhodná len 

na sladké jedlá, plnky a pečivo. Plátky cesta na jarné závitky sa vyrábajú z vody, pšeničnej múky a 

múky tapioka.  V našich podmienkach si môžeme pripraviť vláčne cesto z 3 šálok hladkej múky, 

štipky soli, 1 vajca, ½ šálky vody. Cesto vyvaľkáme na malé placky. Sklenené rezance (čínske 

sklenené niťovky) sa vyrábajú z fazule mungo. Sú priesvitné a predávajú sa zmotané do „klbka“. 

„Sklenené“ rezance treba najprv namočiť a podľa potreby väčšími nožnicami nastrihať. 

Rezance mie sa vyrábajú z pšeničnej múky a používajú sa predovšetkým v severnej Číne. U nás ich 

dostať v podobe pásov rôznej šírky alebo ako predvarené dlhokánske rezance. Tofu je tvaroh zo 

sójových bôbov, chuťovo neutrálny, ale bohatý na bielkoviny. Môžeme ho držať v chladničke vo 
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vode, avšak treba ju denne vymieňať. Cesto won-ton sa vyrába z pšeničnej múky, vajec a vody. 

Niekedy je plátky dostať mrazené, alebo sa dajú nahradiť domácou výrobou ako cesto na jarné 

závitky. Ako nápoj pijú Číňania takmer výlučne čaje a ryžové víno, ktoré niekedy slúži aj ako 

prísada na dochucovanie pokrmov. 

 

6.4  Ruská kuchyňa 

 

Ruský stôl vám väčšinou ponúkne slané uhorky, klobásy, ryby, studené mäsá, pirôžky, nakladané 

huby a kukuricu, čierny chlieb, zeleninové šaláty všetkého druhu, predovšetkým kapustu a červenú 

repu, najrôznejšie syry, ovocie, omáčky, aspiky, rôsoly. Z varených pokrmov sa môžete tešiť na 

mäso, polievky, pelmene, syrníky a ďalšie ruské špeciality. Z nápojov je typický čaj, vodka, kvas, 

koňak, víno, pivo, ovocné šťavy a minerálky. Káva sa pije oveľa menej, než v Česku a na 

Slovensku. 

 

Medzi hojne využívané obilniny v Rusku patrí raž, pšenica, jačmeň, ovos, proso a na rozdiel od 

Českej republiky či Slovenska tu má svoje nezastupiteľné miesto aj pohánka. Takmer každý deň sa 

v ruskej rodine varí pohánková alebo pšeničná kaša. Z pokrmov sú často pripravované pirohy a 

bliny. Zo zeleniny a ovocia sú najpopulárnejšie uhorky, ktoré majú v Rusku dlhoročnú tradíciu, a 

cibuľa. Aj huby majú na ruskom stole svoje miesto. Podávajú sa marinované ako predjedlo, varí sa 

z nich polievka, alebo sa nimi plnia pirohy. 

 

Zemiaky zmenili ráz ruskej kuchyne až v 18. storočí a paradajky ešte o storočie neskôr. Čo sa týka 

mäsa, najvýznamnejšie zo všetkých druhov sú v Rusku ryby, čo je dané tým, že má Rusko dostatok 

riek, jazier a morí. Vedľa rýb sa ale rovnako ako u nás často varí hovädzie, bravčové a hydinové, 

ďalej jahňacie a kozie. Počiatok honov na divokú zver v hlbokých ruských lesoch je datovaný okolo 

prelomu 11. a 12. storočia. Na dlhú zimu sa potraviny uchovávali solením, sušením a sterilizáciou. 

 

Polievky 

Slovo суп (polievka) sa v Rusku používa od čias Petra I. V ruskej kuchyni existujú tieto druhy 

polievok - teplé (супы горячие) a studené (супы холодные) a ďalej vývary (супы прозрачные) a 

polievky krémové (супы пюреобразные). Základom polievok je väčšinou vývar, buď masový, rybí 

(уха) alebo hubový, alebo odvar ovocný či zeleninový. Základom býva aj mlieko alebo chlebný 

kvas. Vplyv Ukrajiny nájdete v ruskej kuchyni v podobe boršča. Boršč (борщ) je v podstate 

ukrajinská polievka. 
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Ryby 

Ako už bolo napísané, je vďaka vodným plochám v Rusku dostatok rybích trhovísk s solenými, 

údenými či marinovanými rybami. Jedlá z rýb boli vždy vysoko cenené a čím viac a väčších rýb 

bolo na stole, tým viac bol uctievaný hosť, kvôli ktorému sa jedlo pripravovalo. V 17. storočí sa do 

jedálnička zaradil ako predjedlo kaviár a svoje miesto si udržal až do dnes. Kaviár (икра) je 

najchutnejšia a najdrahšia ruská delikatesa. Pravý ruský kvalitný je čierny kaviár jesetera a červený 

kaviár lososovitých rýb. Jeseter v Kaspickom mori aj v sibírskych riekach dosahuje až niekoľko 

metrov, a napriek tomu získať 500 ton kaviáru znamená uloviť 250 tisíc rýb. Preto sú pri 

Kaspickom mori špeciálne farmy určené na ich pestovanie. 

 

Bliny (блины) 

Bliny sú typickým príkladom ľudovej kuchyne. Majú dve podoby, sú buď z tenkého alebo z 

hrubého cesta. Môžu byť pohánkové, ovsené, makové, z bieleho chleba alebo zemiakové. Najlepšie 

sú hneď po upečení a podávajú sa so smotanou, kaviárom, slanou rybou, maslom alebo so sladkou 

zaváraninou, medom či jablkami. Boli rituálnym jedlom už u pohanských slovanských národov. 

 

Pirohy (пирожки) 

Pirohy môžu byť plnené kapustou, mletým mäsom, rybou, kašou, repou, mrkvou, zemiakmi, 

žihľavou, hubami, jahodami, jablkami, tvarohom, lekvárom, lieskovými orechmi, medom, 

brezovým sirupom atď.  Plnke do pirohov sa rusky hovorí načinka (начинка ). 

 

Nápoje 

Obľúbeným nápojom je brezová šťava. Breza je totiž nielen symbolický ruský strom ako zdroj 

piesní, malieb a tanca, ale aj produkt ľudovej kuchyne. Ďalej Rusi radi pijú kvas a čaj, ku ktorému 

podávajú zaváraninu (варенье), obľúbená je predovšetkým višňová, s nerozvareným ovocím ako 

džem. Káva rozhodne nemá svoje isté miesto na ruskom stole ako kvalitný čaj. Čaj je skutočne 

typickým ruským nápojom a pije sa čaj najrôznejších druhov, špeciálne upravený v tradičnom 

ruskom samovare. 

 

Ďalej sa pije minerálna voda, šumivý ražný, ovsený, zeleninový alebo ovocný nápoj kvas (квас) a 

medovina (медовина). Zvláštnosťou medzi nápojmi je kyseľ (кисель), čo je sladká ovocná šťava 

zahustená škrobovou múčkou. Z alkoholických nápojov sa v Rusku najčastejšie pije všetkým dobre 

známa vodka (водка) najrôznejších značiek a šampanské.  Vodku Rusi najradšej zajedávajú 

červeným alebo čiernym kaviárom (красная и чёрная икра) alebo kúskami jesetera (стерлядь). 

Šampanské sa podáva spolu so zmrzlinou (мороженое). 
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BORŠČ 

 

Suroviny: 

100 g  údené mäso  

500 g  hovädzie rebro  

200 g  koreňová zelenina  

1 PL  cukor  

1 PL  ocot  

1 ks  cibuľa  

1 ks  bravčové koleno  

1/2 ks  kapusta  

200 g  cvikla  

celé varené zemiaky  

kyslá smotana 

 

Postup receptu:  

 

Do studenej vody dáme variť údené mäso, rebro, bravčové kolienko, prípadne nožičku alebo chvost 

a na koniec očistenú koreňovú zeleninu. Medzitým podusíme cviklu, ktorú pokrájame na rezance, 

pridáme uvarené mäso obraté od kostí a pokrájané na kocky a dovaríme do mäkka. Na záver všetko 

dochutíme octom a cukrom. 

Servírujeme horúce s varenými zemiakmi a hustou kyslou smotanou. 
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7  Príprava zložitých múčníkov 
 

Potraviny na výrobu ciest a ich vlastnosti 

Na prípravu ciest používame múku, tuk, vajcia, cukor, tekutinu, kypriace prostriedky a rôzne 

prísady. 

 

Múka 

Používame pšeničnú hrubá, hladkú, polohrubú múku 

Na kvalitu vplýva množstvo, kvalita a vlastnostilepku (ovplyvňuje tvrdosť, ťažnosť, kyprosť, 

pórovitosť cesta, udržuje tvar) 

 

100g múky na 60g tekutiny, pred použitím múku preosievame 

 

Hrubú múku na výrobu ciest na varenie – pevná 

Polohrubú múku na kysnuté cestá a pečenie 

Hladkú múku na výrobu liatych ciest, krehkých listových ciest 

Sójová múka – dodáva pečivu peknú farbu 

 

Neobsahuje lepok, preto pri jej použití musíme primiešať aj pšeničnú múku 

tuk. 

Ovplyvňuje krehkosť, jemnosť a chrumkavosť výrobku, dodáva typickú vôňu a chuť 

Do cesta ho pridávame buď rozpustený alebo ho miešame s ostatnými potravinami – prehnetieme s 

múkou a cukrom. 

 

Vajcia 

Dodávajú krehkosť, chuť, farbu, jemnosť. Pridávame buď celé alebo oddelene bielky a žĺtky 

žĺtok v ceste spája všetok rozpustený tuk – dodáva krehkosť, jemnosť, vláčnosť, farbu, chuť. 

Trieme s cukrom, niekedy i s tukom, bielok ušľaháme a pridávame do cesta vo forme snehu 

Je dobrým kypriacym prostreidkom – do cesta sa tak dostáva vzduch – väčším objem cesta  

Pevnosť bielku zvýšime ak pred došľahaním bielkov pridáme citrónovú šťavu. 
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Cesto spojené s bielkom musíme ihneď spracovať, inak sneh klesne, cesto sa zráža a stráca na 

kvalite 

 

Cukor 

Pridaním cukru sa ovplyvňuje kvalita výrobku, množstvo, zrnitosť, rozpustnosť.  Treba dodržiať 

správne množstvo cukru, nedodržaním dochádza k tomu, že cesto je ťažké, cukor sa tažko rozpúšťa 

 

Tekutina 

Používame mlieko alebo vodu podľa druhu cesta. Rozpúšťa cukor, soľ, viaže sa s múkou a 

bielkovinou vajec súdržnosť. Starej múke musíme dodať viac vody, novej menej. Tekutinu 

pridávame postupne,  aby sme múku nepreliali. Cesto s nedostatkom vody sa po upečení drobí 

 

Kypriace prostriedky 

Droždie, prášok do pečiva, sóda, amónium 

Kypriace prostriedky spôsobujú v ceste chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje CO2 – cesto sa 

dvíha 

 

Droždie – musí byť čerstvé (žltošedivé), príjemnej vône, slabo kyslastá chuť. Nikdy nepridávame 

soľ – zamedzilo by sa tvoreniu kvasiniek. Pečivové prášky – musia byť suché, aby vlhkosť 

nebránila kypreniu. Prášok nezaprávame súčasne s tekutinou, lebo vo vlhkom prostredí sa rýchlo 

vyšumí a stráca účinnosť 

 

Uhličitan amónny – páchne po amoniaku, nepoužívame veľké množství. Používa sa pri výrobe 

medovníkov, sušienok, trvanlivého pečiva. Pri veľkom množstve amoniaku sú v ceste veľké diery 

 

 

 

Korenie a rozličné prísady 

Zlepšujú cesto chuťove, ale i zvýrazňuje farbu, vôňu, niekedy aj vzhľad. Strúhaná citrónová kôra, 

alebo pomarančová kôra, oriešky, mandle, kakaový prášok, čokoláda, hrozienka, vanilka, škorica, 

anýz, badián, nové korenie 

 

Spracovanie ciest 

Pri výrobe ciest používame mechanické spracovanie a to: trenie, šľahanie, miešanie, miesenie. 

Dôležitý je tvar, vzhľad, spôsob upečenia, zdobenia, nakrájania 
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Spôsoby tvarovania ciest 

Vaľkanie musí byť rýchle, cesto má byť rovnako hrubé, váľok netlačíme aby sa cesto nepřilepilo. 

Cesto sa vypichuje rozličnými formičkami, formičky namáčame do múky aby sa nelepilo cesto.  

Cesto sa krája vrúbkovaným kolieskom (ostrôžkou), niekedy je to len vhodný nôž. Cesto rolujeme 

pri výrobe závinov a rolád, tuhé cestá pomocou pomúčenej utierky. 

 

Plnenie do foriem a formičiek – jednoporciové alebo viacporciové formičky a to tortové, 

bábovkové, chlebíčkové. Pred plnením formičky mastíme maslom a posypeme múkou alebo 

strúhankou  

 

Striekanie alebo rozotieranie cesta – pri úprave piškótových alebo snehových šľahaných hmôt 

treného alebo odpaľovaného cesta pri striekaní vrecko naplníme do 2/3. Cez šablonku rozotierame 

piškótové alebo snehové cestá 

 

Plnenie, posýpanie a dokončovanie úpravy cesta – pred pečením je posledná časť výrobného 

postupu. Na vyvaľkané, vypichované alebo nakrájané cesto môžeme dávať náplne alebo ukladať 

ovocie. Ak dávame posýpku, posypujeme na doske, aby sa na plechu nepripálila. Upravené tvary 

pred posýpaním väčšinou potierame rozšľahanými vajcami alebo žĺtkami a potom opatrne 

prekladáme na plech 

Základné druhy ciest 

Liate vaječné cesto - Do polievok, alebo na prípravu palaciniek 

 

Odpaľované (pálené) cesto - Z hrubej alebo polohrubej múky, z vody alebo mlieka, tuku a soli 

Tieto ingrediencie varíme a potom pridáme vajíčka a striekame na plech 

 

Kysnuté cesto 

 Liate (lievance, liata bábovka, bublaniny) 

 Polotuhé – ľahké cesto (buchty koláče, záviny, knedlé) 

 Tuhé – ťažké – vianočky, koláče 

 

Výroba kysnutého cesta 

Najprv sa pripraví kvások a to z droždia, mlieka, cukru, troška múky, potom pridáme ostatnú múku, 

tuk, cukor, vajcia, prísady. Vo veľkovýrobe sa pridávajú rôzne enzýmy 

 

Nedostatky pri príprave cesta 
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Ak múku prelejeme tekutinou, znižuje sa pružnosť, pevnosť, pečivo je male a zrazené. Ak k droždiu 

pridáme soľ – znehodnotíme kvasinky. Ak je zvetralé alebo namrazené dorždie. Ak sú chladné 

suroviny. Ak cesto dáme kysnúť na prudké teplo, cesto sa sparí, redne a pečivo je nekvalitné. Ak 

nedodržíme stanovené dávky surovín. Použitie surovín po záručnej době 

 

7.1  Teplé krémy 

 

Súčasti teplých krémov 

 mlieko nebo smetana 

 cukor 

 žĺtky 

 príchute (káva, kakao, čokoláda, vanilka, karamel, orechy, oriešky, ovocie, apod.)  

 

Zahustenie krémov 

Prísady zmiešame a za stálého šľahania zahrievame k bodu varu, ale nesmú se variť. Studené 

miešame do vychladnutia, aby se nevytvoril kôra.  

 

Príklady teplých krémov 

Podstata prípravy je vlastne rovnaká - vo vodnom kúpely zatepla necháváme za stálého miešania 

ztuhnúť použité prísady. Práve prísady, ktoré používame a prichute, ktoré dodajú tu najvýraznejšiu 

chuť pripravovanému krému, sú dôležité pri jeho príprave.  

 

Vanilkový krém 

Časť mlieka, cukor a vanilku prevaríme, po odstavení zašľaháme žltky so škrobovou múčkou. Vo 

vodnom kúpely necháme za stálého zahrievania zhustnúť. Krém môžeme ochutiť tiež kakaom, 

rumom, punčom, silnou kávou.  

 

Gaštanový krém 

Olupané a v mlieku uvarené gaštany prelisujeme, pridáme trochu mlieka a vanilku a necháme 

zhustnúť. Mierne prisladíme a zjemníme krém snehom z bielkov.  

 

Vinná pena - šodó 

Vinná pena je trochu iná, než klasický teplý krém. Vo vodnom kúpely sa rozmiešajú a vyšľahávajú 

spolu všetky používané prísady, kým pena nezhustne a začne se dvíhať. Nesmie prísť do varu, aby 

se nezrazila, klesla by tak. Prísadami sú: biele víno, cukor, žltky a vanilka. Kým pripravujeme 

http://slovnik.vareni.cz/kakao/
http://slovnik.vareni.cz/cokolada/
http://slovnik.vareni.cz/ovoce/
http://slovnik.vareni.cz/cukr/
http://slovnik.vareni.cz/rum/
http://slovnik.vareni.cz/punc/
http://slovnik.vareni.cz/vino/
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pomarančovú penu, tak použijeme pomarančovu šťavu asi z dvoch pomarančov. Penu podávame 

hneď po príprave, ešte teplú. 

 

7.2  Studené krémy  

 

Súčasti studených krémov 

 mlieko nebo smotana 

 cukor - jemný  

 zahustenie - žltky, škrobová múka, pudingový prášok, želatina 

 na zjemnenie - šľahaná smotana, sneh z bielkov 

 

Šľahanie smotany 

Správná hustota krémov záleží na správnom ušľahání snehu alebo smotany. Smotana musí byť 

dobre vychladená a vlieváme ju do vychladenej nádoby na šľahanie. Pri voľnom šľahaní krúživými 

pohyby zabránime jej vystriekovaniu. Keď začne houstnúť a nie je tekutá, pridáme cukor a smotanu 

plníme do zákuskov. Naplnené zákusky uchovávame v chlade a spotrebujeme je ten istý deň.  

 

 

 

Používánie želatiny do krémov 

 

Do niektorých krémov pridávame pre zpevnenie želatinu. V lete jej potrebujete dávať viac ako v 

zime. Tiež do krémov, do ktorých dáváme kyslé príchute (napríklad citronovú šťavu alebo šťavu 

ovocnú), pridávame viac želatiny, pretože vplyvom kyslých prísad klesá tuhosť želatinového 

krému. Kyslé prísady spôsobia tiež zrazenie smotanových krémov a riednutie krému zahusteného 

škrobovou múčkou.  

 

Príklady krémov 

 

Jahodový krém 

 

V mlieku dobre rozmiešame žĺtky, cukor a škrobovú môčku. Vo vodnom kúpeli necháme zmes 

prejsť varom za stáleho miešania a potom krém dáme vychladnúť. Nakoniec primiešame koňak a 

ušľahanú smotanu. Krém používáme napríklad na čerstvé jahody. Stiedame vrstvy jahod s krémom 

v poháry, necháme dobre vychladnúť a zdobíme šľahanou smotanou.  

http://slovnik.vareni.cz/cukr/
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Tvarohový krém 

Puding rozmiešame v mlieku a povaríme. Krémový sýr (žervé) vymiešame se žltkom a cukrom a 

pridáme do vychladnutého pudingu. Znovu vychladený hotový krém zdobíme čerstvým alebo 

kompotovaným ovocím.  

 

Orieškový krém 

Opražené oriešky zbavené šupky pomelieme a zmiešame s jemným cukrom a smotanou. potom 

šľaháme s pridanou vanilkou do husté peny. Hotový krém v poháry zdobíme orieškami a 

podáváme.  

 

7.3  Zmrzlina 

 

Z kuchynských náradí budete na výrobu domácej zmrzliny potrebovať sklenenú misku, šľahač, 

bain-marie (dve panvice rôznej veľkosti, viď článok bain-marie) alebo silnú panvicu, drevenú 

varechu, kuchársku špachtľu, vidličku a umelú dózu vhodnú do mrazničky.  

 

Medzi základné ingrediencie tejto lahôdky patria : 

Smotana –smotana na šľahanie dodáva zmrzline jemnosť a krémovú príchuť, kyslá smotana je 

vhodná pri vanilkovej zmrzline, pretože pri ovocných typoch narúša chuť ovocia. 

Mlieko – použite plnotučné mlieko, ktoré obsahuje najviac tuku, nízkotučné by dodalo zmrzline 

vodovú príchuť a hotový produkt by bol príliš riedky. Môžete použiť i sójové mlieko.  

Cukor –obyčajný cukor, med alebo trstinový cukor dodajú zmrzline sladkosť.  

Ochucovadlá – pridajú produktu konkrétnu chuť, ktorú chcete dosiahnuť. Najčastejšie sa používa 

vanilka, ovocie, čokoláda, sirupy, oriešky, sušienky a pod. Výsledná chuť zmrzliny je na vás.  

Vajcia- i keď vajca zabezpečujú stuhnutie zmesi a dodávajú zmrzline pevný tvar, nie sú pri výrobe 

nutnosťou. Vaječné zmrzliny sú oveľa náročnejšie na prípravu.  

 

Na výrobu vanilkovej zmrzliny (bez požitia vajec) spotrebujeme: 

 

 1 šálku plnotučného mlieka  

 1 šálku cukru  

 1 šálku pol na pol (polovica šálky mlieko, polovica cukor) 

 1/2 čajovej lyžičky vanilkového extraktu (po prípade spracovaného vanilkového lusku 

a v najhoršom prípade 2 balíky vanilínového cukru) 

http://slovnik.vareni.cz/pudink/
http://slovnik.vareni.cz/syr/
http://slovnik.vareni.cz/ovoce/
http://www.gastroslovnik.sk/gastro-sprievodca/gastro-sprievodca-detail/bain-marie-varenie-vo-vodnom-kupeli/
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 2 šálky chladenej smotany na šľahanie 

 štipka soli 

 

Šálku plnotučného mlieka ohrievame v bain-marie alebo v silnej panvici pri strednej teplote variča. 

Keď okraje mlieka začnú bublať, odstavíme ho na studenú platňu. Pridáme šálku cukru (alebo 

necelú šálku cukru a 2 balíky vanilínového cukru, ak nemáme vanilkový extrakt) a štipku soli 

a miešame, pokiaľ sa nerozpustia v teplom mlieku. Po dokonalom zmiešaní pridáme ostatné 

ingrediencie – šálku pol na pol, vanilkový extrakt a 2 šálky smotany na šľahanie. Zmes poriadne 

premiešame, ingrediencie musia utvoriť jednu konzistenciu.Celú zmes prelejeme do sklenenej 

misky a chladíme ponorením do väčšej misky s chladnou vodou. Hneď ako sa nám zmes vychladí, 

zakryjeme ju plastovými obalom a vložíme do chladničky, kde pobudne 4 až 24 hodín. Tento krok 

dodá zmesi lepšie vlastnosti pre výrobu zmrzliny. Po uplynutí určeného času, vytiahneme misku so 

zmesou z chladničky a poriadne ju premiešame. Pomiešanú zmes riadne prikryjeme plastovým 

obalom alebo fóliou, aby dovnútra misky neprechádzal vzduch a odložíme ju na dve hodiny do 

mrazničky. Po dvoch hodinách misku vytiahneme a vyšľaháme ručným mixérom, aby sme 

odstránili ľadové kryštáliky, ktoré sa v zmrzline teraz nachádzajú. Ručný mixér môžeme nahradiť i 

šľahačom alebo obyčajnou vidličkou, ale bude to fyzicky i časovo náročnejšie.Opäť vložíme do 

mrazničky a po dvoch hodinách zmes vyberieme a vyšľaháme. Ak je zmes ešte stále dosť riedka, 

vrátime ju do mrazničky a počkáme pokiaľ nezhustne, až potom vyšľaháme. Dostatočne stuhnutú 

zmes môžeme dochutiť nakrájaným ovocím ,sušienkami alebo čokoládou, ktoré vmiešame do 

zmrzliny.Hotovú a dochutenú zmes premiestnime zo sklenenej misky do plastovej zatváracej dózy. 

Dóza avšak nemôže byť naplnená až po okraj, pretože zmes sa môže ešte zväčšiť.Prikrytú dózu 

vložíme do mrazničky a počkáme pokiaľ dostatočne stuhne. 

 

8  DIÉTNE STRAVOVANIE 
 

Diéta z lat. diaeta, je súpis všetkých dovolených a zakázaných jedál pri určitej chorobe, pri 

presne stanovenom spôsobe stravovania, stručne povedané je to aj návod ako schudnúť. Termín 

diéta je spájaný so zdravotným hľadiskom alebo ho charakterizuje určitú skupinu ľudí so 

špeciálnymi stravovacími zvyklosťami. 

 

Rozdelenie diét: 

 redukčná 

 kašovitá 

http://dietyachudnutie.sk/dieta/
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 bielkovinová 

 racionálna 

 s obmedzením tuku 

 šetriaca 

 výživná strava 

 diabetická 

 tekutá 

 nízkocholesterová 

 neslaná – šetriaca 

 nízkobielkovinová 
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 8.1 REDUKČNÁ DIÉTA 

 

Drastická REDUKČNÁ DIÉTA je nepriateľom Vášho CHUDNUTIA! 

 

 

Nízkokalorická drastická redukčná diéta spomalí váš metabolizmus a neskôr spôsobí zlyhanie 

vašej snahy schudnúť. Presne tak! To je vedecký fakt, ktorý vychádza z vlastností ľudského tela. 

Chvíľu o tom premýšľajte. Držali ste niekedy redukčnú diétu a všetko išlo nádherne? Schudli ste 

každý týždeň a potom to zrazu nejde ani o jedno kilečko? 

Vaše telo si upravilo metabolizmus na uchovávanie tukov a začalo spaľovať bielkoviny vo 

svalstve ako reakciu na náhly pokles v príjme kalórií vo vašej strave. Vzhľadom na to, že 

svalstvo sa stráca, v tele sa vyrába dusík. V snahe očistiť telo od dusíka bunky uvoľňujú vodu a 

Vám môže sa zdať, že naďalej chudnete. 

Čoskoro telo spomalí váš metabolizmus až do takej miery, že si začne šetriť tuk na dni, keď 

dostane málo kalórií. Väčšina ľudí je frustrovaných, ak aj naďalej nechudnú a napokon prestanú s 

diétou. Vaša hmotnosť sa vráti na pôvodnú a zvyčajne sa telo so super pomalým metabolizmom 

pomstí balíčkom ďalších kíl navyše. 

 

Ako vidíte, v dlhodobom horizonte je to skvelý recept, ak chcete skutočne pribrať. Chvíľu 

hladujete, takže váš metabolizmus spomaľuje a potom zjete všetky vysoko kalorické potraviny, 

ktoré ste si tak dlho odopierali a vaše telo bude samozrejme naberať kilá! 

Ak ste si mysleli, že vždy budete mať metabolizmus, aký máte práve teraz, mýlite sa. Existuje 

spôsob, ako manipulovať vaším metabolizmom prostredníctvom konzumácie určitých potravín. 

Druhy potravín a načasovanie ich konzumácie je kľúčom k zmene vášho metabolizmu a 

umožní vám schudnúť bez hladovania, ak však sami seba nenastavíte na získanie vyššej váhy v 

dlhodobom horizonte tak, že opakovane skúšate tradičnú redukčnú diétu. 

Takže prestaňte počítať kalórie a začnite znova žiť. Uvedomte si pravdu o redukčných diétach a 

naučte sa, ako zmeniť váš metabolizmus tak, aby vaše telo pracovalo pre Vás miesto proti vám. Nie 

je to nič zlého pre vaše telo. Je to jednoducho reakcia na stres, ktorý ste zažili za všetky tie roky, čo 

držíte diétu. Zmeňte to a majte bez hladovania štíhle, zdravé telo, o ktorom ste vždy snívali. 
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Žiaľ, mnoho tučných nevie, ako sa správne stravovať. Nič si o stravovaní neprečítajú, na 

žiadneho odborníka sa neobrátia, rovno sa pustia do diéty. Taká diéta vychádza z hore uvedených 

nevhodných postupov, niekedy uplatňovaných do absurdných rozmerov. Niektoré potraviny sa 

stanú zakázané, iné preferované. Človek, ktorý chce schudnúť potom má napríklad takýto 

jedálniček: 

• Z chleba sa akceptuje len "polystyrén". 

• Povolené jedlo býva jogurt, ale čo najnižšie tučný. 

• Ak niečo k tomu, tak nízkotučný syr, hlavne málo. 

• Väčšina jedál sa nahradí ovocím v dobrej viere, ako super to pomôže. 

• Často sa úplne škrtne mäso, vajcia, mlieko. 

• Niekedy sú pokusy o vegetariánstvo, oddelenú stravu a iné extrémne výživové štýly (ryžová 

diéta). 

• Obmedzia sa veľkosti príloh. 

• Na obed sa volí radšej len polievka. 

• Úplne sa ruší príjem tuku v akejkoľvek forme. 

• Bielkovín je spravidla nedostatočné množstvo. 

  

Takéto zásady sú nevhodné preto, že sú neúčinné a nezdravé. Vychádzajú zo zásady "čím 

menej, tým lepšie". Ak je o tuku je chronicky známe, že sa z neho priberá, tak ho proste 

vyškrtneme a schudneme. Ak sa priberá z jedla, nejedzme a schudneme. Asi tak sa dá uvažovať 

celkom logicky – ale nesprávne. 

Mnoho ľudí sa v snahe schudnúť stravuje katastrofálnym spôsobom. Týrajú sa hladom, jedia 

stereotypnú stravu a chýba im v tele veľa živín. Nečudo, že taký životný štýl si vyžiada svoju daň. 

Metabolizmus sa spomalí a odrazu priberáte aj z úplných maličkostí. Navyše taký príjem potravy je 

neprirodzený a tak celkom zákonite prichádzajú obdobia, kedy sa telo vzbúri. V ľudskej reči to 

znamená časté "záchvaty" nezvládnuteľnej túžby po nezdravých jedlách. Nasleduje obžerstvo, 

výčitky a ešte tvrdšia diéta. O to skôr zas príde ďalší "záchvat". Takto sa chudnúť nedá. 

Viem, radi by ste počuli riešenie, najlepšie vo forme jednej vety. Alebo by ste sa ešte vedeli zmieriť 
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s hotovým jedálnym lístkom na mesiac, ktorý by vám nalinkoval presný návod čo robiť. A práve 

tomu sa chcem vyhnúť. 

  

Predpísané jedálne lístky Vám nepomôžu 

Ak by ste prevzali nejaký hotový jedálny lístok, musíte sa ním riadiť a ani neviete presne prečo. To 

je zlé, pretože ak nerozumiete súvislostiam, ľahko spravíte diétne chyby, ani o nich neviete. 

Neviete, ako reagovať v prípade, že nedostať niektoré suroviny, ktoré máte zjesť. Mnoho ľudí si 

napríklad zamieňa žlčníkovú diétu s redukčnou. Majú pocit, že zemiaky sú bezpečné aj v 

neobmedzenom množstve. Musíte sa naučiť aspoň základy zdravej výživy. 

 

Ako sa teda stravovať pri chudnutí? 

Ak chcete chudnúť, nesmiete sa báť jesť tuky. Je nevhodné jesť tuk vo forme slaniny, salám, 

klobás, tučných syrov, smotany. Úplne sa vzdajte kože z kuriatok či inej zveriny, podľa možnosti aj 

margarínov a masla. Neznamená to však, že ostanete celkom bez tuku. Asi 30% vášho celkového 

denného príjmu energie musí byť z tuku. Inak neschudnete a ešte si aj ublížite. Uprednostnite 

však konzumáciu tukov zdraviu prospešných. To sú predovšetkým rastlinné oleje. Napríklad 

panenský olivový, či ľanový olej. Polievajte nimi zeleninu, ak sa vám nehnusí, jedzte ich priamo 

lyžičkou, alebo nakvapkajte na chlieb. Spolu s tukmi v potrave tak prijmete primerané množstvo 

tuku a to aj v správnom zložení. Nevyhýbajte sa mastným rybám, alebo priamo rybaciemu tuku. Je 

nechutný, ale zdravý. 

Tak isto bielkoviny bývajú zastúpené málo v zle navrhnutých diétach. Pritom práve bielkoviny 

sú dôležité, inak riskujete, že telo začne z nedostatku živín spaľovať vlastné svaly. Bielkoviny by 

ste mali prijímať na úrovni minimálne 1,2 gramu na kilo vašej optimálnej hmotnosti. (Nie na kilo 

hmotnosti s nadváhou.) Navyše nie sú bielkoviny, ako bielkoviny. Plnohodnotné sú živočíšne 

bielkoviny. Kuracie prsia, vajcia, či tuniaka vo vlastnej šťave by ste nemali ignorovať. Vhodnou 

náhradou sú bielkoviny zo strukovín, hlavne zo sóje. 

Sacharidy bývajú prijímané v zle zostavených diétach spravidla v nadbytku. Veľmi častou 

chybou je konzumácia ovocia – na to pozor. Ovocie obsahuje cukor a tak aj z neho sa dá veľmi 

ľahko pribrať – či už jedávate priamo ovocie, alebo pijete džús. Pri chudnutí si povoľte jesť dva 

kusy ovocia denne. Zvyšok nech tvorí hlavne surová zelenina v objeme asi pol kila denne. Ostatné 

pokrmy by mali byť čo najmenej sladké a mali by mať nízky glykemický index. Pri redukčnej diéte 

by sacharidy mali tvoriť približne 40% celkového príjmu energie. (U nechudnúceho človeka viac.) 
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Na čo by ste nemali zabudnúť 

Ak ste si už naordinovali nejaké diétu, zapisujte si aspoň niekoľko dní, čo a koľko zjete. S dobre 

zostaveným jedálničkom budete stále najedení a zároveň budete chudnúť. Veľmi pravdepodobne sa 

prestanú objavovať rôzne "záchvaty" chuti na sladké. Jedlo si rozdeľte do 5 – 6 malých porcií 

denne. Musíte začať prvým jedlom hneď ráno po prebudení a posledné jedlo si dajte asi 2 až 3 

hodiny pred spaním. (Teda nie o 17:00 hodine ak chodíte spávať po 23:00!). 

Denne zjedzte pol kila zeleniny, dva kusy ovocia, malú hrsť orieškov, alebo semien, aspoň 2 lyžice 

oleja buď na šalát, alebo priamo do úst. Často ryby, chudé mäso, mliečne výrobky pokojne aj 

polotučné. (Nízkotučné nemajú dostatok v tuku rozpustných vitamínov.) Chlieb a pečivo len 

celozrnné. Nevyhýbajte sa strukovinám. To všetko si pred jedením vážte, aby ste mali názor na to, 

čo jete. A 3 litre čistej vody, alebo čaju denne. Žiadne malinovky, džúsy, koly. 

  

Pri redukčnej diéte postupne znižujeme množstvo kalórií, ktoré by mal chudnúci dostávať pri 

normálnej váhe, na 80 - 70%. Znižovanie musí byť v každom prípade postupné a nemá 

spôsobovať náhle zníženie váhy. Mesačný pokles váhy nemá presahovať 4 až 5 kg. Dietetické 

opatrenia treba v každom prípade kombinovať s odporúčanou telesnou námahou (aby sa zvýšil 

výdaj energie), ako sú telesné cvičenia, prechádzky, ľahký šport, kúpeľ, masáže a pod. V priebehu 

znižovania váhy nesmiete pociťovať celkovú slabosť, búchanie srdca, ba naopak, vplyvom 

pokračujúcej liečby sa budete cítiť lepšie, sviežejšie. 

Pokrmy treba menej soliť. Predovšetkým treba obmedzovať tuky - na 40 - 50 g denne - ako aj 

uhľohydráty - na 200 - 250 g denne. Naopak, bielkoviny zvyšujeme na 100 — 120 g denne pre ich 

priaznivý vplyv na podporu látkovej premeny. 

Všetky opatrenia môžu mať len vtedy účinok, ak budú trvalé a ak sa upustí od starých 

zlozvykov. Pri redukčnej diéte treba do jedálneho lístku sústavne zaraďovať zeleninu a ovocie 

jednak pre ich nízku kalorickú hodnotu a jednak pre obsah celulózy, ktorá zvyšuje pohyby a 

vyprázdňovanie čriev, čo je dôležité najmä u tučných ľudí. 

Alkohol nie je vhodným nápojom, lebo dodáva pomerne veľké množstvo energie a zbytočnú 

tekutinu. 
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Avšak treba pamätať ešte na jednu vec: kto nemá pevnú vôľu a nevie si nič odoprieť, zníženie 

telesnej váhy nedosiahne. 

  

 

 

Ako si pripravovať stravu 

Pri redukčnej diéte upravujeme jedlá normálnym spôsobom: varením, dusením a pečením. 

Vyprážané pokrmy nepodávame. Obmedzujeme najmä tuky a tie potraviny, ktoré obsahujú veľa 

uhľohydrátov, ako je múka, cestovina, múčniky, biele pečivo, ryža, krupica i zemiaky. 

Neodporúčajú sa tieto potraviny: cukor, med, tučné mäso, slanina, ryby v oleji, olejové majonézy, 

smotana, sladké múčniky, kompóty, lekváre, džemy, likéry, figy, datle, orechy a oriešky. 

Vhodnými potravinami sú zelenina, ovocie, čierny chlieb, chudé mäso, tvaroh, jogurt, zobraté 

mlieko (bez smotany), vajcia, malé množstvo masla pre jeho biologickú hodnotu. Namiesto cukru 

sladíme pokrmy sacharínom. 

Pokrmy zahusťujeme zátrepkou, ktorú pripravíme zo zobratého mlieka alebo vody a múky. 

Múku môžeme nasucho opražiť, prípadne ňou pokrmy zaprášiť. 

Zeleninu pripravujeme varením alebo dusením. Upravujeme ju najmä vo forme surových šalátov. 

Môžeme z nej použiť všetky druhy. 

Ovocie podávame hlavne surové. Kompóty sladené sacharínom. 

Čierny chlieb podávame obyčajný alebo celozrnný, slabo natretý maslom. 

Mäso podávame chudé hovädzie, teľacie, ďalej kurča, holuba, domáceho králika, kozľa, mladú 

baraninu, vnútornosti, chudé ryby. Mäso varíme, dusíme aj pečieme. Podávame ho so zeleninou 

alebo s malým množstvom zemiakov, ryže alebo cestoviny. 

Tvaroh podávame samotný s chlebom alebo zemiakmi, prípadne ako nátierku s maslom. 

Zo zobratého mlieka pripravujeme bielu kávu, kakao, alebo ho podávame s chlebom alebo 

zemiakmi. Používame ho aj na prípravu pokrmov. 

Z vajec pripravujeme predovšetkým samostatné pokrmy, ako volské oká, stratené vajcia, vajcia na 

mäkko, plnené vaječné omelety, praženicu s cibuľkou, so zelenou paprikou, lečo a pod. 

Z tukov používame malé množstvo oleja, masla, ktoré podávame čerstvé buď do hotového pokrmu, 

alebo ho natierame na chlieb. 

Sacharín pridávame až do hotových jedál, lebo upravovaný s pokrmom pri vyššej teplote zhorkne. 

Hotové pokrmy solíme a koreníme mierne, aby zbytočne nevyvolávali smäd. 



96 

 

 

8.2  Diabetická diéta 

 

CHARAKTERISTIKA DIABETICKEJ DIÉTY 

 diabetická diéta je energeticky a biologicky plnohodnotná. 

 u diabetikov s oboma hlavnými typmi diabetu je cielená diéta dôležitou súčasťou liečby a je 

základom pre stabilizáciu ochorenia. U oboch typov diabetu je nutný pravidelný a 

obmedzený príjem sacharidov. 

 v diéte diabetikov I. a II. typu však existujú rozdiely (dnes neexistuje univerzálna 

 diabetická diéta). Hlavné rozdiely sa týkajú obmedzenia množstva prijatej energie u 

diabetikov II. typu. Kým diabetik I. typu nemá väčšinou sklony k tučnote a energetický 

príjem nemá výrazne obmedzený, diabetik II. typu má zvýšenú tendenciu priberať a preto 

musí mať energeticky menej bohatú diétu (diabetici II. typu sú väčšinou starší ľudia s nižšou 

fyzickou aktivitou a nižším energetickým výdajom, preto musí byť nižší aj príjem). Rozdiel 

je aj v časovom rozvrhu jedál a množstve sacharidov v strave. Diabetik I. typu je nútený 

farmakodynamickým účinkom inzulínu ku pravidelnému príjmu jedál 6x denne. 

Fyziologicky sa do 2 hodín po jedle hyperinzulinémia stabilizuje, avšak aby nedošlo k 

hypoglykémii, musí diabetik z dôvodu pretrvávajúceho účinku podaného inzulínu prijať 

ďalšie jedlo po 2-3 hodinách. 

 diabetikom II. typu nevadí dlhšia pauza medzi jedlami. Vzhľadom k neschopnosti 

zmetabolizovať väčšiu dávku sacharidov naraz, je ich prísun rozdelený do menších porcií. 

Pri zachovaní desiatej, olovrantu a druhej večere, na ktoré sú zaraďované nízkoenergetické 

potraviny ako ovocie a zelenina, nebývajú tak veľké pocity hladu pred hlavnými chodmi a 

druhá večera obmedzí večerné a nočné prejedanie sa. Posledné jedlo by mal pacient prijímať 

najneskôr v 18 až 21 hodinu (s pauzou aspoň 1 hodinu pred spaním). Pokiaľ však diabetik 

nie je liečený inzulínom alebo derivátmi sulfonylmočoviny, časový rozvrh stravy nie je taký 

prísny a malé jedlá sa môžu aj vynechať. 

 diabetická diéta indikovaná v nemocniciach je limitovaná množstvom sacharidov 225g/deň 

s tým, že ich možno počas hospitalizácie upraviť na vyššiu alebo nižšiu 

 hodnotu energie (± 850 kJ) a sacharidov (± 50g) a prispôsobiť glykoregulácii (u 

 diabetikov II. typu je diéta s 225g sacharidov zavádzaná len na začiatku liečby. U diabetikov 

II. typu s obezitou sa obvykle pokračuje s diétou so 175g sacharidov). 

 obsah sacharidov má byť v jednotlivých denných jedlách, ako aj v celodenných dávkach 

energeticky vyrovnaný. 

 celodenný príjem energie má zohľadňovať dosiahnutie a udržanie normálnej hmotnosti tela. 
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HLAVNÉ ZÁSADY DIABETICKEJ DIÉTY 

Pri predpisovaní diabetickej diéty lekár stanoví odporúčané množstvo základných živín – cukrov 

(sacharidov), tukov (lipidov), bielkovín (proteínov) v gramoch, celkovú energetickú hodnotu v 

kilojouloch a určí druh používaných potravín. Odporúčané množstvo stravy diabetika závisí od jeho 

konštitúcie, od charakteru  

pracovného zaťaženia s ohľadom na výdaj fyzickej energie, čo prirodzene súvisí 

s druhom zamestnania. Celodenný príjem energie má zohľadňovať dosiahnutie 

a udržanie normálnej hmotnosti tela – BMI* v rozpätí 20-25 kg/m2. 

*pozn. BMI (Body Mass index), čiže telový hmotnostný index – sa určuje na základe hmotnosti tela 

a výšky: BMI (kg/m2) = hmotnosť tela (kg) : výška (m2). 

BMI – normálna hodnota (19,1-26,0), chudosť (17,1-19,0), chorobná chudosť (<17,0) nadhmotnosť 

(26,1-30,0), tučnota (30,1-40,0), chorobná tučnota (40,1<) 

-diabetik sa má stravovať často, ale pritom striedmo. Odporúča sa jesť 5-6 krát denne 

(raňajky + desiata + obed + olovrant + večera + druhá večera), najlepšie v pravidelných 

trojhodinových intervaloch. Sacharidy sa tak vstrebávajú rovnomerne počas celého dňa a 

nedochádza tak ku kolísaniu hladiny cukru v krvi. Energetický príjem by mal byť v jednotlivých 

dňoch vyrovnaný. 

-najväčší dôraz v diabetickej diéte sa kladie na príjem stanoveného množstva sacharidov. Ich 

zdrojom sú – chlieb, pečivo, krupica, múka, mlieko, smotana, kyslé mlieko, jogurt, ryža, cestoviny, 

knedle, zelenina a ovocie. Odporúča sa starostlivo 

vážiť najmä potraviny bohaté na sacharidy – zemiaky, cestoviny, chlieb, ryžu a múčne jedlá (po 

čase diabetici získajú skúsenosti a presné množstvo si dokážu určiť aj odhadom. Ten je však 

potrebné po čase odkontrolovať presným vážením). 

odporúčané dávkovanie pri diéte s denným množstvom sacharidov 225g: 

o raňajky – celozrnný chlieb 60g 

o desiata – celozrnné pečivo 40g 

o obed – zemiaky 150g (v uvarenom stave) 

    – ryža, tarhoňa, slovenská ryža, kolienka 50g (v surovom stave) 

    – knedľa 2ks 

o večera – ryža a cestoviny ako hlavný pokrm 70g (v surovom stave) 

    (napr. rizoto, rezance s tvarohom a pod.) 

odruhá večera – celozrnný chlieb, príp. celozrnné pečivo 40g 

 

TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA A VÝBER POKRMOV A NÁPOJOV DIABETICKEJ DIÉTY 



98 

 

-technologická príprava stravy u diabetikov sa ničím nelíši od prípravy racionálnej stravy. Z 

technologických postupov možno použiť varenie, dusenie, pečenie, prípravu v konvektomate a pod. 

Vylúčiť však treba vyprážanie, nakoľko sa pri ňom prepaľujú tuky. Vhodné je zakúpenie špeciálne 

upraveného riadu, kedy nie je nutné použiť pri príprave akýkoľvek tuk. 

 

POLIEVKY 

-najvhodnejšie sú vývary z mäsa a zeleniny. Polievky zahusťujeme malým množstvom múky. 

Vhodnejšie je nahradiť ju prelisovanou zeleninou, zemiakmi, maizenou, celozrnnou, sójovou 

múkou, ovsenými vločkami (tieto suroviny obsahujú menej sacharidov a viac vlákniny ako bežná 

pšeničná múka), príp. ich nezahusťujeme. 

-na závarku možno použiť iba 10g cestoviny. 

-vhodné polievky: kelová, kapustová, cesnaková, strukovinová, zemiaková so zeleninou, zemiaková 

kyslá, zelerová, drožďová, kuracia, drobková, fazuľková so zemiakmi, fazuľková mliečna, 

hovädzia, hrášková, kalerábová, rascová, mrkvová, pórová, ragú, rybacia, špenátová, krúpová, 

vločková, zeleninová, z hlávkového šalátu, hašé, karfiolová, brokolicová, paradajková, polievka z 

riedkych kostí. 

 

MÄSO 

-možno konzumovať iba chudé druhy (chudé hovädzie, teľacie, bravčové, zverina). Najčastejšie 

treba do jedálneho lístka zaraďovať hydinu a nemastné ryby. 

-mäso neupravujeme vyprážaním. Je vhodné ho kombinovať so zeleninou, rôznym korením a inými 

chuťovými prípravkami. 

-oproti bežnej dávke sa u diabetickej diéty podáva o niečo väčšia porcia mäsa (z 100g bežnej dávky 

je to 120g-130g mäsa v surovom stave). 

-z údenín je vhodné konzumovať iba nemastné druhy ako chudá šunka, šunková saláma, diétne 

hydinové výrobky a pod. 

 

OMÁČKY A PRÍVARKY 

- zahusťujeme podobne ako polievky. 

 

VAJCIA 

-vaječný bielok môžu diabetici konzumovať bez obmedzenia. Žĺtok pre značný obsah cholesterolu a 

tukov veľmi obmedzene. 

 

PRÍLOHY 

-možno konzumovať všetky okrem vyprážaných hranolčekov. Prílohu je však nutné vážiť! 
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-hlavnou prílohou sú zemiaky, nakoľko majú relatívne nízky energetický obsah. 

-knedle podávame ojedinele a v zníženom množstve (2 ks). 

-prílohy môžeme hradiť celozrnným chlebom alebo pečivom. 

 

TUKY 

-uprednostňujeme rastlinné pred živočíšnymi. Živočíšne maslo je zdrojom cholesterolu, takže ho 

nahrádzame rastlinným maslom. 

 

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY 

-uprednostňujeme nízkotučné. Denne možno do stravy zaradiť ½ l mlieka, najlepšie vo forme 

kyslomliečnych výrobkov. 

-z mliečnych výrobkov možno podávať tvaroh a všetky druhy syrov, okrem vyslovene mastných. 

-uprednostňovať treba nízkotučné mlieko a nízkotučné mliečne výrobky. 

 

POLOMÄSITÉ A BEZMASITÉ POKRMY 

-džuveč s mäsom, segedínsky guláš, fazuľový guláš, plnená kapusta, plnená paprika, plnená 

paradajka, plnený kaleráb (na mleté mäsá tiež používame iba chudé druhy), mäsovo – zeleninové 

rizoto, zeleninový nákyp s mäsom, zapekaný karfiol alebo brokolica so syrom, granadír, špagety so 

zeleninou, pokrmy z tofu syra a sójového mäsa, fliačky s kapustou, strapačky s kapustou a 

nízkotučným tvarohom, zeleninové lečo, paradajková kapusta, prívarky zo šošovice, fazule, hrachu, 

špenátu, tekvice, zeleniny. 

ZELENINA A OVOCIE 

- z rozličných druhov zeleniny a ovocia môžu diabetici jesť predovšetkým druhy s nízkym obsahom 

sacharidov. Možno ich rozdeliť do 5 skupín: 

1. skupina hlávkový šalát, rebarbora, huby, šampiňóny, špargľa, 

(1-3% sacharidov) špenát, šťaveľ, uhorky 

2. skupina cibuľa, cesnak, kyslá kapusta, hlávková kapusta, karfiol, 

(4-6% sacharidov) kel, zelená paprika, paradajky, reďkovka, tekvica, zelená 

  fazuľka, kaleráb, zeler, citróny, grepy 

3. skupina chren, zelený hrášok, mrkva, cvikla, mandarínky, 

(7-12% sacharidov) pomaranče, broskyne, nezrelé čerešne, marhule 

4. skupina banány, jablká, ringloty 

(13-15% sacharidov)   

5. skupina fazuľa, hrach, šošovica, zemiaky, čerešne, hrozno, 

(16-21% sacharidov) hrušky, sladké slivky 

 



100 

 

8.3  Žlčníková diéta 

 

Charakteristika žlčníkovej diéty 

Strava je biologicky plnohodnotná, vhodná k prechodnému i dlhodobému podávaniu. Je pestrá, 

ľahko stráviteľná (správnym výberom potravín i technologickou úpravou). Často sa stretávame 

s neznášanlivosťou mlieka a v tomto prípade jeho použitie obmedzujeme alebo ho úplne vylúčime. 

Vhodná náhrada sú kyslomliečne výrobky (napríklad kefír, acidofilné mlieko, jogurt) alebo tvaroh. 

Veľký dôraz kladieme na výber a množstvo tukov. Používame malé množstvo kvalitných olejov 

a rastlinných margarínov (Flora, Perla, Rama ...). Podľa potreby vyberáme varianty so zníženým 

obsahom tuku (Perla light, Flora pre activ a iné). Dôležité je dodržiavanie pravidelnosti rozdelenia 

jedál. Odporúča sa jesť častejšie v malých dávkach, najlepšie 5-6 x denne. Podávané jedlo nemá 

byť ani príliš horúce, ani príliš studené. 

 

Žlčníková diéta - úprava pokrmov 

Najvhodnejšia kuchynská úprava pokrmov je varenie, dusenie a dusenie v pare. Pečieme v alobale, 

teplovzdušnej rúre a v špeciálnom riade bez použitia tuku. Pokrmy zahusťujeme ,,diétnou 

zápražkou" (múka sa opraží nasucho a pridá sa do nej tuk), múkou rozmiešanou vo vode, 

mixovanou zeleninou, strúhaným zemiakom, alebo zemiakovým škrobom. Pre získanie lepšej farby 

šťavy obalíme mäso do hladkej múky a opečieme ho na rozpálenej panvičke alebo hrnci (vhodný 

riad je napríklad riad s teflónovou vrstvou) bez tuku. Zalejeme netučným vývarom alebo vodou 

a ďalej tepelne upravíme. tuk pridávame až do hotového pokrmu. Cesnak, cibuľa a niektoré 

koreniny (korenie, nové korenie, bobkový list) je možné v šťave vydusiť a potom z pokrmu 

odstrániť. Vyprážanie, opekanie na tuku a fritovanie nie je pre túto diétu vhodné. 

 

Výber potravín a pokrmov pri žlčníkovej diéte 

Tuky: maslo, rastlinné margaríny, oleje (repkový, olivový, slnečnicový). 

Mäsá: vyberáme chudé (bravčové, hovädzie, teľacie, kura, morka, králik, rybie filé, Pangasius, 

kapor, pstruh). 

Údeniny: len chudá šunka (kuracia, bravčová, detská) a debrecínska pečienka, 

pre zmenu v malom množstve šunkovú salámu, hydinovú salámu, bravčové a kuracie jemné párky. 

Vajcia: Vajcia celé či žĺtok sa povoľuje v množstve ½ ks za deň ako súčasť pokrmov, bielky sú 

povolené bez obmedzenia. 

Mlieko a mliečne pokrmy: netučné alebo polotučné mlieko sladké aj kyslé - obsah tuku do 1,5% (ak 

sa znáša). Jogurt, jogurtové nápoje so zníženým množstvom tuku, netučný a polotučný tvaroh 

prírodný či ochutený povoleným ovocím alebo zeleninou, syry čerstvé, tvrdé, tavené do 30% tuku 

v sušine bez pikantnej príchute. 
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Obilniny: pšeničná krupica, detská krupica, pšeničná múka biela aj celozrnná, ryža, ryžová múka, 

vločky, kukuričná múka i krupica. 

Pečivo: vodové netučné pečivo z bielej i celozrnné múky, starší biely chlieb, toastový chlieb, staršie 

netučné pečivo - napríklad vianočka, mazanec, detské piškóty, netučné keksy bez príchute. 

Polievky: vývary zo zeleniny, obilninové, slabé mäsové. Vhodné závarky sú cestoviny, ryža, 

kvapkanie, strúhanie, hmlovina, zvitok, osušená žemľa. 

Zelenina: vhodná je čerstvá, mrazená alebo sterilizovaná nenadúvavá do mäkka upravená. Vhodné 

druhy: mrkva, zeler, petržlen, mladý kaleráb, karfiol a brokolica v menšom množstve, hlávkový 

a ľadový šalát, čínska kapusta, čakanka. Paradajky (lúpané a bez zrniečok), paradajkový pretlak, 

jemný kečup. Cibuľa, cesnak a huby na vyvarenie. 

Ovocie: používame mechanicky alebo tepelne upravené, vyzreté, prípadne olúpané 

(Kompóty, želé, pyré, šťavy, mušty, ovocné kaše). Vhodné ovocie sú banány, jablká, marhule, 

broskyne. Jahody, slivky, ananás, čerešne podľa tolerancie. Citrusové ovocie radšej podávame ako 

šťavu. Najlepšie sa znášajú mandarínky a sladké pomaranče. 

Príkrmy: všetky druhy mimo kysnutých knedlíkov. Podávame zemiaky v rôznej úprave bez tuku, 

ryžu, cestoviny, viedenské knedle, knedle s kypriacim práškom, halušky, zemiakové knedle či 

šišky. 

Múčniky: pudingy, kaše, tvarohové a vanilkové krémy, žemľovka, piškótové cestá. 

Korenie: zelené vňate, vývar z rasce, húb, červená paprika sladká, chren, bobkový list. 

Nápoje: voda, voda so šťavou, ovocné šťavy, mušty a džúsy riedené, bylinné čaje, ovocné čaje, 

čierny aj zelený čaj, minerálne vody, nealkoholické pivo. 


