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Jatečné maso
Klíčová slova
Rozdělení masa, pouţití jednotlivých částí masa, jatečné druhy masa, kvalita masa, biologická
hodnota masa

Základní pojmy
Cvičení je vhodné pro ţáky, kteří jiţ znají alespoň základní rozdělení a pouţití masa

Cvičení
1) Otevřete program Sestavovací test a zvolte určité jatečné zvíře
2) Např.vepře – nejdříve ukaţte ţákům celý obrázek, popište jednotlivé části a jejich
pouţití. Pak jednotlivé části rozházejte.
3) Vyzvěte některého ţáka, aby u interaktivní tabule začal se sestavováním uceleného
obrázku.
4) Rukou, nebo myší budou ţáci posouvat jednotlivé části vepřového masa
5) Ţák u tabule kaţdou část pojmenuje, při chybě ho ţáci opraví
6) Vyzvěte ostatní ţáky, aby společně s vaší pomocí komentovali pouţití jednotlivých částí
masa. Např. vepřová kýta – je vhodná na minutkové úpravy
-

Z ořechu – řízky (smaţené, přírodní) steaky
Z válečku – medailonky
Šál – úprava dušením – např.vepřová kýta na paprice
Kýtu můţeme také péct, udit, protýkat slaninou, uzeninou, šunkou, zeleninou (hamburská
kýta)
krkovice - pouţití na pečení vcelku, smaţení, dušení, grilování
vepřová pečeně – pečení vcelku, dušení, minutkové úpravy, plněné kotlety
vepřová hlava – vaření-ovar, zabijačkové pokrmy
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Rozdělení vepřového masa a jeho použití v kuchyni – příloha č. 1
7) Takto postupujeme aţ do sloţení celého obrázku
8) Stejným způsobem sestavíme i hovězí maso
-

Hovězí kýta – rolády, závitky, plátky, pečeně (svíčková, znojemská, štěpánská)
Hovězí plec – stejné pouţití jako u kýty

Rozdělení a použití jednotlivých částí hovězího masa – příloha č. 2
9) Ţákům během sestavování vysvětlíme i některé technologické postupy např. podrobná
příprava svíčkové na smetaně -příloha č.3
10) Důleţité je u hovězího masa vysvětlit pojem pravá svíčková a svíčková na smetaně.

11) Pravá svíčková – úzký váleček uloţený ve hřbetu zvířete-nejkvalitnější část hovězího
masa. Pouţití hlavně na minutkové úpravy
Příprava anglického rostbífu – příloha č.4
12) Při dalším sestavování hovězího kusu necháme ţáky přetáhnout všechny části, které se
pouţívají na vaření. Žebra, hrudí, pupek, kližky, oháňka. Vysvětlíme správný způsob
vaření masa, způsob podávání a z 1.ročníku zopakujeme druhy omáček, podávaných
s vařeným hovězím masem.
13) Stejným způsobem budeme postupovat i masa telecího a skopového, nezapomeneme
zdůraznit vysokou biologickou hodnotu, zvláště u masa skopového. Zde je důleţité i
připomenout, ţe správná technologická příprava a podávání je zárukou chutného pokrmu.
Vyvrátit ţákům neopodstatněnost nízké spotřeby skopového masa v České republice.
14) Závěr
Tímto cvičením bychom měli ţáky seznámit zábavnou formou s rozdělením a pouţitím
jednotlivých částí jatečného masa. Ţáci by si měli uvědomit, které části jsou kvalitnější,
proč se některé pouţívají na vaření, dušení ap. a jiné se hodí třeba na minutkové úpravy.
Důleţitou součástí výuky je zapojení co největšího počtu ţáků do vyučovacího procesu
a vyuţívání i ostatního vybavení pro výuku – internet, video, makety masa.
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
Rozdělení, použití jednotlivých částí, dávkování a porcování hovězího masa
Hovězí maso se dělí podle kvality do čtyř jakostních tříd a na přední
a zadní část. Je to maso z jalovic, volů, krav a býků. Maso z mladých kusů (do 2 let) je
měkké, jemnozrnné, má světločervenou barvu a je mírně prorostlé tukem. Čím je poraţený
kus starší, tím je maso tmavší a tuţší. Maso z býků je cítit močovinou.
Maso má vysokou biologickou hodnotu, obsahuje bílkoviny, oproti vepřovému masu je
stravitelnější.
Hovězí zadní:
a) velký ořech
b) vrchní šál
c) kližka s kostí
e) špička
f) váleček
g) spodní šál
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Hovězí přední:
a) plec
b) plec loupaná
c) falešná svíčková
d) kližka přední

Dělení do jakostních tříd z kuchařského hlediska
I.třída
svíčková - vysoká, střední, špička - nejkvalitnější část hovězího
masa, pouţívá se na přípravu minutek, (bifteky,
medailónky), anglických pečení, TATARSKÝ BIFTEK
roštěnec - nízký - příprava minutek, anglické úpravy
- vysoký - je tuţší, pouţívá se na pečení a dušení
kýta - květová špička - pečení a závitky
- vrchní a spodní šál - pečení, dušení, vaření
II.třída
plec - dušení, vaření, guláše, mletí
žebro vysoké a holé - dušení, vaření, vývary
podplečí - guláše, perkelty
III. + IV. třída
hrudí - vaření, dušení
krk - guláše, vaření, dušení
bok - mletá masa, vaření, vývary
oháňka - vývary, hašé, vařená i za studena
líčko - vařené, guláše
kližka - guláše
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Hovězí maso před úpravou krájíme a to podle způsobu tepelné úpravy:
V celku - pečení, dušení - váha 1 aţ 2 kg
Kostky - při váze 100 g na 1 porci krájíme na 4 ks, při větší váze
1 porce většinou zachováváme váhu 25g kostka
Plátky - zásadně krájíme "přes" vlákno, takto ukrojené maso se dá
klepat a je lépe stravitelné
svíčková:
a) v celku
b) bifteky
c) dvojitý biftek
d) střed
e) palec
f) svíčkové řezy
g) medailonky
h) špička
i) ořez na minutkové guláše
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roštěnec:
a) roštěnec s kostí
b) nízký roštěnec
c) jednoduchá roštěná
d) dvojitá roštěná
e) roštěnec připravený na rostbíf
f) šlachy – ořez
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Příloha č. 3
FOTORECEPT: SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ
Uţ si ani nevzpomínám, kdy jsem na
Gurmetovi uveřejnil poslední recept.
Tak abych to napravil, přináším Vám
jeden ultraPodrobný záznam z přípravy
svíčkové na smetaně. Veškeré práce
probíhaly na klasických kamnech –
zapomeňte na plyn a indukci:) Celou
proceduru budete mít moţnost shlédnout
na bezmála dvaceti fotografiích.
Současně s tím vyhlašuji anketu o
nejlepší
recept
na
svíčkovou.
Podrobnosti najdete na konci článku.
Svíčková stokrát jinak
Uveřejněný recept není zdaleka jediný. O tom, jak připravit tu „nejlepší“ svíčkovou se
mohou (a často i vedou) sáhodlouhé diskuze. Co kuchař, to vlastní recept a s ním
související tajný fígl. Mnou zachycený a mou babičkou připravený postup je jedna z
moţností, jak se k fenoménu svíčkové postavit. Oproti nejběţnější receptuře má hrubší
strukturu omáčky a výraznější zeleninovou chuť. Ale dost povídání, jdeme vařit. Jen pro
upřesnění, časová návaznost jednotlivých operací zásadním způsobem závisí na kvalitě masa
a způsobu jeho přípravy. Nejvíce času zabere pomalé dušení, nejméně úprava v „papiňáku“.
Nakládání masa
První krok souvisí s přípravou masa. Pouţít lze kromě klasického hovězího i maso
kuřecí a králičí, vepřové je svou chuťovou charakteristikou k tomuto typu omáčky
nevhodné. Zde bylo pouţito hovězí zadní (pravou svíčkovou bych vzhledem k její ceně
zuţitkoval spíše na biftečky). Maso je třeba před přípravou naložit (zde se některé recepty
liší – naloţit/nenaloţit). Pro tuto příleţitost si připravíme lák z následujících ingrediencí (na
1Kg masa):

4 větší mrkve

2 menší celery

2 petrţele

4 kuličky nového koření

3 bobkové listy

špetka tymiánu

2-3 lţíce octa

voda a sůl
Zeleninu společně s kořením vaříme do „poloměkka“ (zelenina se dále pouţívá a nesmí být
rozvařená). Lák necháme vychladnout. Prošpikované maso do nálevu naloţíme na 1-2 dny.
Míra špikování a velikost špalíků slaniny je individuální věc.
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Připravujeme maso
Na másle a cibuli osmaţíme nakrájenou zeleninu (vyjmutou ihned po uvaření z láku).
Zde bych si namísto kamen ocenil pořádný 3 kW plynový hořák:)) a přidáme okapané
naloţené maso. To se snaţíme na zelenině co nejrychleji zatáhnout. Nyní stačí podlít lákem a
dusit... a dusit... a dusit. Na obrázku vidíte hotové porce.
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Kynuté knedlíky
Maso se nám dusí a my si připravíme těsto na knedlíky, které následně necháme
nakynout. Budeme potřebovat tyto přísady:

1 Kg hrubé mouky

3 vejce

4 dkg droţdí

0,5 litru mléka

sůl

4-5 rohlíků (starších)
Z ingrediencí (samozřejmě kromě rohlíků) vypracujeme těsto a to dáme na teplé místo
vykynout. V této chvíli máme kromě občasného kontrolování masa čas na mírný odpočinek.
Z vykynutého těsta vypracujeme klasické šišky a ty vkládáme do vroucí vody. Vaříme
20min a po vyndání ihned krájíme na kolečka. Mísu s hotovými knedlíky můţeme před
vychladnutím uchránit přikrytím utěrkou a vsunutím do otevřené trouby nebo pod péřovou
duchnu :-)
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Finalizujeme omáčku
Uběhlo nespecifikované mnoţství času (dle kvality masa a typu úpravy) a my
vyndaváme hotové maso. V našem případě se v první fázi zatáhlo a dusilo společně se
zeleninou, potom putovalo na chvíli do tlakového hrnce. Maso naporcujeme tak, aby šlo vidět
bohaté špikování. Zeleninovou směs propasírujeme (nemixujeme, chceme totiţ hrubší
strukturu omáčky), přidáme smetanu s jednou lţící mouky (pokud to konzistence vyţaduje) a
provaříme.
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Podáváme a ochutnáváme
Toť vše. Servírujeme společně s knedlíky a na přiměřeně velký talíř a začínáme si
pochutnávat :-) Tato verze svíčkové se vyznačuje hrubší konzistencí omáčky a
výraznější zeleninovou chutí. Neobsahuje tolik smetany a rovněţ v ní nenajdete
karamelizovaný cukr.
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Příloha č. 4
Anglický rostbíf
60 minut
Náročnost
Recept na pečený hovězí nízký roštěnec. Plátky upečeného rostbífu skvěle chutnají jako teplý
pokrm i za studena.
1 kg dobře odleţelého nízkého roštěnce
100 g sádla
50 g másla
mletý pepř
vývar
sůl
Maso zbavíme loje a odblaníme, osolíme, opepříme a důkladně potřeme olejem.Necháme
několik hodin odleţet (nejméně 3 hod.).Odleţelé maso vloţíme na část dobře rozehřátého
sádla a po všech stranách zprudka opečeme
Přelijeme zbylým sádlem, dáme do dobře vyhřáté trouby a pečeme za občasného přelévání
mastnou šťávou asi 35 minut. Do masa nepícháme, aby nevytekla šťáva a maso se nevysušilo.
(maso můţeme stlačit prsty a zjistíme, zda z masa nevytéká krví zbarvená šťáva)
Maso potřeme máslem, aby dostalo pěknou barvu a bylo lesklé a dopečeme.
Nepřepékáme, maso by bylo vysušené
Chceme-li rostbíf podávat teplý, krájíme jej za deset minut po vyjmutí z trouby a to na velmi
tenké plátky.
Doporučení:
Servírujeme-li teplé plátky rostbífu, pak je přeléváme vypečenou šťávou a obkládáme různou
teplou zeleninou. Jako příloha jsou vhodné různě upravené brambory. Místo zeleniny můţeme
podávat strouhaný křen nebo některou pikantní studenou omáčku
Poznámka:
Pokud servírujeme rostbíf za studena, krájíme ho, aţ bude úplně vychladlý. Studený rostbíf
můţe být součástí studeného nářezu, obloţením chlebíčků ...
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