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JATEČNÉ MASO

Druhy masa
Jatečné maso

Hovězí - kráva, býk, vůl, jalovice
Telecí
Vepřové – vepř, prasnice, kanec, sele, podsvinče
Skopové, jehněčí, kůzlečí, kozí
Koňské

Maso drůbeţí – kuře, brojler, slepice, kohout, pulard, perlička, krůta, kachna,
Husa
Maso z domácích zvířat – králík, nutrie
Zvěřina – jelen, srnec , daněk, zajíc, koroptev, bažant, divoké prase
Maso studenokrevných ţivočichů
Ryby ( sladkovodní a mořské)
Korýši (sladkovodní a mořští)
Měkkýši (hlemýždi, ústřice, slávky)

Ke kuchyňské úpravě se používají také droby (játra, ledvinky, srdce, plíce, jazyk, dršťky,
slezina, mozek) a vedlejší části ( kosti, krev, střeva).
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JATEČNÉ MASO

Druhy masa

Zrání masa
Na jakost masa má vliv mnoho faktorů: věk zvířete, pohlaví, výživa, životní prostředí
a podmínky, zdravotní stav , doprava zvířete na jatka, způsob usmrcení.
Po porážce nemá maso dostatečnou kvalitu – je tuhé, tvrdé, hůře stravitelné, nemá patřičné
aroma. Proto je velmi důležité zrání = odležení masa.
Během zrání se mění část ţivočišného škrobu – glykogenu na kyselinu mléčnou. Ta
uvolňuje svalovinu a také chuťové a aromatické látky, které jsou typické pro určitý druh masa.
Biochemické změny v mase způsobují lepší chuť, vůni a stravitelnost masa, maso je
šťavnatější, vláčnější, křehčí, má přiměřenou konzistenci.
Doba zrání je každého druhu masa jiná a je závislá na teplotě. Nejvhodnější je teplota do 5°C,
kdy maso může zrát 10 až 12 dní.
Velmi důležité je zrání u zvěřiny

_______________
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JATEČNÉ MASO

Zrání masa

Hovězí maso
Hovězí maso je maso tura domácího. Spolu s vepřovým masem je to nejčastěji používané maso
v české kuchyni. Hovězí maso se dostává na stůl v mnoha různých úpravách. V celku (jako
např. hovězí pečeně, nakrájené na plátky (např. steak nebo biftek), na drobné kousky (např.
guláš) nebo mleté (karbanátek).
Charakteristika

Příčný řez hovězím masem
Hovězí maso má charakteristicky cihlově červenou barvu, barva masa ale také závisí na věku
poraženého zvířete – u mladých kusů je bledě červená, u starších kusů a zvláště býků tmavě
červená. Barvu masa ovlivňuje také pohlaví zvířete, způsob krmení (zelená píce – větší obsah
železa = tmavší červená barva)
Typická chuť a pach masa je ovlivněna přítomností těkavých mastných kyselin. Je zvláště
výrazná u starších zvířat. S chuťovými vlastnostmi masa blízce souvisí šťavnatost a křehkost
masa. Křehkost je způsobena vysokým obsahem svalových bílkovin. Maso od dobře
vykrmených zvířat je křehčí než maso od zvířat hubenějších.
Sloţení hovězího masa
Mladé kusy mají jemně vláknité maso, svalovina starších jedinců je hrubě vláknitá. Staří býci
mají maso tvrdší a méně chutné. U jalovic a volů naproti tomu dochází k brzkému ukládání
všech typů tuku, který maso výrazně prorůstá, takže při řezu je vidět mramorování. Průměrný
obsah tuku by neměl přesahovat 5,7–6,2 %, libové hovězí maso obsahuje do 3 % tuku.
Hovězí maso je biologicky velmi hodnotné, má vysoký obsah esenciálních aminokyselin,
železa a vitamínu B2. Obsahuje také vápník, draslík a fosfor.
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JATEČNÉ MASO

Hovězí maso

Dělení hovězího masa

Rozdělení hovězí půlky.
1.Špička krku a krk
2. Vysoké ţebro
3. Hrudí
4. Podplečí
5. Vysoký roštěnec
6. Nízký roštěnec
7. Svíčková
8. Pupeční ţebro
9. Bok bez kostí
10. Plec
11. Kýta, vrchní šál, spodní šál a ořech
12. Předkýtí
13. Špička kýty
14. Kliţky








Kýta se dělí na vrchní šál, spodní šál, předkýtí a květovou špičku
Svíčková je podélný sval uložený pod bederními obratli. Má nejjemnější a nejkřehčí
maso
Roštěnec se dělí na vysoký a nízký
Hrudí obsahuje protučnělé maso
Ţebro se dělí na vysoké, nízké a pupeční
Podplečí a krk- maso má dlouhá vlákna, je málo porostlé tukem
Kliţka- svaly jsou více prorostlé, obsahují kolagenní látky
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JATEČNÉ MASO
Hovězí maso

Základní dělení hovězího masa na zadní a přední.
Mezi 7. a 8. žebrem se maso dělí na zadní a přední čtvrť. Hovězí maso přední s kostí a bez
kosti vyžaduje delší tepelnou úpravu, používá se hlavně na vaření , dušení, guláše.
Zadní maso, svíčková a roštěnec jsou kvalitnější, umožňují kratší tepelné úpravy.

Hovězí zadní:
a) velký ořech
b) vrchní šál
c) kliţka s kostí
e) špička
f) váleček
g) spodní šál

6

JATEČNÉ MASO
Hovězí maso

Hovězí přední:
a) plec
b) plec loupaná
c) falešná svíčková
d) kliţka přední

Dělení do jakostních tříd z kuchařského hlediska
I.třída
svíčková - vysoká, střední, špička - nejkvalitnější část hovězího
masa, používá se na přípravu minutek, (bifteky,
medailónky), anglických pečení, TATARSKÝ BIFTEK
roštěnec - nízký - příprava minutek, anglické úpravy
- vysoký - je tužší, používá 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
ţebro 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
kliţka – guláše, vaření
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JATEČNÉ MASO
Hovězí maso

Hovězí maso před úpravou krájíme a to podle způsobu tepelné úpravy:
V celku - pečení, dušení - váha 1 až 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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JATEČNÉ MASO
Hovězí maso

Technologické úpravy hovězího masa
Vaření
-

přední maso, vkládáme ho očištěné a oprané do horké vody, maso zůstane šťavnaté
vařené maso podáváme s dušenou zeleninou, bramborem, s chlebem nebo pečivem,
s křenem, s hořčicí, s teplými omáčkami k hovězímu masu

Dušení
-

Maso dusíme v celku, krájené na kostky, na plátky, připravujeme závitky
Dusíme na tmavých základech – cibulovém, paprikovém, zeleninovém, karamelovém
Před dušením maso opékáme na tuku nebo přímo v základu
Osolené, kořeněné maso dusíme lehce podlité vývarem nebo vodou
Během dušení maso mícháme, obracíme, podléváme
Zvláštní důraz klademe na hovězí pečeně – upravujeme je v troubě, během pečení do
masa zbytečně nepícháme
Dokončení šťávy – výpek vydusíme na tuk, zaprášíme moukou, orestujeme, zalijeme
vývarem, provaříme, ochutíme, zjemníme máslem, smetanou, mlékem, přecedíme.
Můžeme také zahustit jíškou.
Do přecezené šťávy přidáváme různé vložky např. znojemská pečeně – kyselé okurky,
hovězí na slanině – rozpuštěnou slaninu, hovězí na houbách – podušené hříbky apod.
Pečeně před tepelnou úpravou plníme (štěpánská – vařeným vejcem, pražská
–
podušenou šunkou, hráškem a vejcem...) nebo protýkáme slaninou, uzeninou...maso je
šťavnatější, chutnější
Příklady dalších hovězích pečení – svíčková, cikánská, frankfurtská...

Guláše, perkelty, tokáně, masa krájená na kostky
-

-

Perkelty a tokáně jsou připravovány z kvalitního hovězího masa, neobsahují velké množství
šťávy
Guláše byly ve své prvotní podobě podávány spíše jako hustá polévka. V dnešní době je
připravujeme nejčastěji z kližky s větším množstvím cibule (přibližně na 3 kg masa asi 2kg
cibule). Připravujeme je na cibulovém nebo cibulopaprikovém základu, přidáváme různé
druhy koření (pepř, česnek, pálivou papriku, majoránku, drcený kmín...)
Zahušťujeme jíškou, chlebem
Nejznámnější guláše – maďarský, mexický, hovězí

Závitky, rolády, filé, roštěné
-

Připravujeme ze zadního masa, plece nebo vysokého roštěnce
Maso krájíme přes vlákna, dobře naklepáváme, ne příliš (plátky nesmí být vysušené)
Roštěnky, filé na okrajích nařezáváme, aby se maso při tepelné úpravě nekroutilo.
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JATEČNÉ MASO

Technologické úpravy hovězího masa

-

Závitky a rolády plníme mletým masem, uzeninou, slaninou, vejci...dobře stáhneme
motouzem nebo ocelovými jehlami (před podáváním odstranit)
Tepelná úprava a dokončení šťávy je stejné jako u předchozích pokrmů
Příklady – španělský ptáček, zbojnická roláda, znojemská roštěná

Úprava hovězích vnitřností - játra, ledvinky, srdce upravujeme nejčastěji dušením (hovězí
srdce na slanině, ledvinky, játra na cibulce)
-

Drštky se upravují záděláváné nebo jako vložka do polévky
Jazyk udíme, použití v teplé i studené kuchyni
Slezina je vhodná na vývar
Vemínko nebo býčí žlázy se dnes již téměř nepřipravují, dříve podávány jako pochoutka
např. smažené

Cvičení č.1:
1) Vyjmenujte, které části hovězího masa použijete na vaření a uveďte způsoby podávání
2) Zopakujte technologické postupy omáček k hovězímu masu (rajská, koprová, houbová,
játrová)
3) Doplňte podle příkladu stručné zadání, tak, aby mohl být podle něho připraven pokrm
příklad:
štěpánská pečeně - cibulový základ, plníme vařeným vejcem
znojemská pečeně.....................................................................
svíčková pečeně.........................................................................
maďarský guláš..........................................................................
španělský ptáček........................................................................
roštěná na slanině......................................................................
hovězí na houbách.......................................................................
4) Vyberte a správně přiřaďte jednotlivé části masa k jednotlivým pokrmům
10
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Hovězí maso - cvičení

Hovězí žebro

Tabulová špička

Hovězí maso vařené

Znojemská roštěná

Hovězí kližka
Hovězí pečeně
přírodní
Loupaná plec
Mexický guláš
Vysoký roštěnec

Kýta – vrchní šál

Falešná svíčková

Svíčková hovězí
pečeně

Hovězí maso na
houbách
Španělský ptáček

_______________
Přejdi na OBSAH
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JATEČNÉ MASO
Hovězí maso - cvičení

Telecí maso
Charakteristika telecího masa
Nejlepší telecí maso je z telat ve věku kolem tří měsíců,
s váhou pohybující se od 30 do 80 kg. Nejlepší je maso
z telátek starých 8 týdnů, protože tato telátka se ještě krmí
výhradně mateřským kravským mlékem. Jeho maso je
jemně růžové na pohled. U starších telat kvalita masa
záleží na kvalitě pastviny.

Rozdělení a pouţití telecího masa
kýta s ořechem a oříškem (7), která je považována u nás za nejlepší druh telecího masa.
Vhodná je k pečení, na řízky a pod.
ledvina nebo pečínka (4+5), která je nejkvalitnější částí masa. Jde o střední část hřbetu podél
páteře. Tento druh telecího se z hlediska jakosti dělí na dvě části: zadní a přední. Zadní část je
žebírko s ledvinou a kouskem svíčkové (5) a přední část žebírko bez ledviny (4). Oba druhy
masa se výtečně hodí na pečení. Před pečením je vhodné nakládat maso do oleje či
rozpuštěného másla s trochou bílého vína. Asi dvoukilový kousek bude hotový asi za hodinu a
půl; můžeme zde použít také metodu pomalého pečení tj. po prudším zapečení několik hodin
pečeme při 90°C. Jemné telecí maso dobře doplní olivový olej nebo máslo, nejlépe přepuštěné.
Pečeme-li maso déle, překryjeme ho alobalem,
obracíme, často přeléváme a potíráme vypečenou
šťávou. Z koření a bylinek je kromě šalvěje vhodný
kmín, bílý pepř či anýz.
Telecí maso má charakteristickou chuť, není vhodné
používat příliš výrazné druhy koření.
hrudí (3) - je střední část břicha pod pečínkou
a ledvinkou, mezi zadníma a předníma nohama. Hodí se
na pečení ( plněné nejrůznější nádivkou), na zadělávání,
ale také na smažení (před smažením povaříme).
plece (6) - přední část hrudí před předníma nohama a
pod krkem. Tato levnější část masa se používá k plnění - k nadívání různých rolek, závitků atd.
Také na dušení a zadělávání.
krk (2) - část mezi plecí a hlavou je vhodná na dušení - omáčky.
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JATEČNÉ MASO

Telecí maso

hlava (1) - používáme maso po uvaření hlavy v páře nebo ve vodě. Může být pak podáváno
např. se směsí oleje, octa, rozsekaného estragonu a rozmíchaného žloutku z vejce natvrdo a soli,
případně s omáčkou s rajských jablíček, oliv kaparů a česneku ("po madridském způsobu")
a nebo dokonce můžeme maso obrat a usmažit i v trojobalu jako malé řízečky a podávat je
s kolečky citrónů.
noţičky - tj. kolena a vůbec maso z nohou je ideální na vaření. Podávají se s kvalitními
a pikantními omáčkami. Nebo stejně jako maso z hlavy můžeme uvařit a po obalení usmažit.
ostatní části - vnitřnosti - prvotřídní lahůdky lze udělat z jater, brzlíku, mozečku, jazyku,
okruží, nožiček, sleziny i hlavy.
Telecí maso obsahuje málo tuku, plnohodnotné bílkoviny,více vody a vaziva a hodí se ke všem
kuchyňským úpravám. Je lehce stravitelné , vhodné pro děti a v dietetickém stravování.

Technologické úpravy telecího masa
Zadělávání
-

plec, krk, hrudí vaříme v osolené vodě s kořenovou zeleninou, nakrájené na menší
kousky( asi 25g)
připravíme světlou máslovou jíšku, zalijeme telecím vývarem a provaříme
po důkladném provaření můžeme zjemnit mlékem, smetanou, žloutky a ochutit ( sůl,
pepř, muškátový květ, pažitka, bylinky...)nepoužíváme příliš výrazné koření
omáčku přecedíme na vařené maso, krátce povaříme a můžeme přidat další ingredience
(žampióny, šunku, různé druhy zeleniny např. květák, hrášek, karotku)
příklady – Telecí zadělávané se zeleninou, Telecí ragú se žampióny

Dušení
-

-

na dušení můžeme použít téměř všechny části telecího masa
používáme cibulové, cibulopaprikové i zeleninové základy – světlé
maso dusíme v celku( vykoštěnou plec rolujeme),krájené na kousky
maso očištěné a oprané opečeme na tuku nebo přímo na základu, okořeníme a osolíme,
podlijeme vývarem a dusíme do měkka. Šťávu zahustíme světlou jíškou, moukou,
moučným máslem, zjemňujeme smetanou, mlékem, máslem.
provařenou a přecezenou šťávu můžeme ochutit vínem, přidat různé další doplňky
(zeleninu, sardelky, uzeninu, houby...
příklady – Francouzské dušené telecí maso, Dušené telecí maso s rajčaty, Maďarský
telecí paprikáš, Telecí závitky plněné fazolemi
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JATEČNÉ MASO
Technologické postupy úpravy vepřového masa

Pečení
-

-

ledvinu, hrudí, kýtu i plec pečeme v celku, plněné, z ledviny můžeme sekat žebírka
maso vykostíme nebo pečeme i s kostmi (je šťavnatejší a chutnější)
náplně připravujeme z mletého masa, zeleniny, hub, vajec
pečeme na kostech, přidáváme kousek másla nebo olej
šťávu můžeme nechat přírodní bez zahuštění nebo použijeme moučné máslo
můžeme také přidávat cibuli, slaninu - typický pokrm telecí koleno ala bažant –
částečně vykoštěné koleno protneme slaninou, osolíme, opečeme na cibuli, přidáme
divoké koření a pečeme do měkka.
Příklady – Pečené telecí hrudí nadívané, Pečená plněná telecí kýta, Pečená
ledvina

Smažení
-

Smažíme buď vařené telecí maso (hlavu, nožičky, hrudí)
nebo z kýty krájíme telecí řízečky, obalujeme v trojobalu nebo v těstíčku (různě
ochuceném hráškem, šunkou...)

Telecí vnitřnosti – upravujeme nejčastěji jako minutku (smažená telecí játra, telecí játra na
roštu)
-

brzlík, mozeček, ledvinky, plíce , srdce dusíme (telecí pličky na smetaně)

Cvičení č. 2:
1) Napište názvy pokrmů, které by jste mohli připravit z uvedených druhů masa. U
každého druhu masa uveďte alespoň 2 příklady.
-

Telecí hrudí.....................................................................................

-

Telecí pečeně...................................................................................

-

Telecí plec......................................................................................

-

Telecí kýta.......................................................................................
Ukázka:
Telecí koleno- vařené telecí koleno s omáčkou Vinegreit, pečené telecí koleno, telecí
koleno ala bažant
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2) Najděte na internetu a napište technologický postup Pražský telecí řízek,
Telecí hrudí s moravskou klobásou

3) Vysvětlete správný postup zadělávání, uveďte příklad

_______________
Přejdi na OBSAH
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Vepřové maso
Vepřové maso je označení pro maso pocházející z prasete domácího. Spolu s hovězím masem
je to nejčastěji používané maso v české kuchyni.
Na vesnici se používá vepřové maso také z domácích zabijaček. Ty se konají nejčastěji v
zimních měsících.

Vepřové maso má bledě růžovou až červenou barvu. Svalovina je prorostlá tukem, proto má
proti hovězímu masu vyšší energetickou hodnotu, tím je vepřové maso také hůře stravitelné.
Chuť je závislá na věku a způsobu krmení zvířat. Maso prasat krmených hodně mlékem má
světlejší barvu. Nejlepší maso je z ročních kusů, má jemná vlákna, měkkou kůži a tuhou bílou
slaninu. Maso starších kusů má tuhá a hrubá vlákna, barva je tmavočervená.
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Vepové maso

Maso vepřové je křehčí než maso hovězí. Vepřové maso má sice vyšší energetickou hodnotu,
zanedbatelná není ani jeho biologická hodnota.
Obsahuje: poměrně velké množství vody, sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík,
vitamín D a vitamíny skupiny B

Schematické znázornění prasečí půlky

Při porcování se rozlišují následující díly.
1. Prasečí hlava
2. Lalok
3. Hřbetní sádlo
4. Krkovička
5. Plecko
6. Pečeně
7. Kotleta
8. Panenská svíčková
9. Ţebírka
10. Bůček
11. Plec
12. Zadní kýta (horní šál, dolní šál a ořech)
13. Kolínko
14. Noţička
15. Ocásek
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Technologické postupy
Vepřové maso můžeme upravovat všemi technologickými způsoby. Hodí se na vaření, dušení,
pečení. Oblíbené jsou smažené řízky, z masa připravujeme chutné minutkové pokrmy.
Dušení - kýta, plecko, kotlety, bůček
-

Vepřová kýta na paprice
Maďarský vepřový perkelt
Segedinský guláš
Vepřové maso dušené v mrkvi
Vepřové závitky plněné zelím
Námořnické kotlety
Hejtmanský měšec
Hamburská vepřová kýta

Na dušení používáme cibulový, cibulopaprikový, zeleninový základ.
Dušené pokrmy doplňujeme a houbami, zeleninou, šunkou, používáme nejrůznější druhy
koření, pivo, víno...
Maso dusíme v celku, krájené na kostky, na plátky
Technologické postupy jsou stejné nebo velmi podobné jako u masa hovězího a telecího. Šťávu
zahušťujeme – moukou, jíškou, chlebem (zabíjačkový guláš)

Pečení - můžeme použít kromě hlavy a laloku všechny části vepřového masa
Nejvýhodnější na pečení – krkovice, plec, vepřová pečeně, bůček i kýta Pečeme na kostech
(maso má lepší chuť, vůni, je šťavnatější). Maso je tučné, není nutné přidávat tuk, během
pečení do masa nepícháme ( maso se tím vysouší).
Charakteristické koření při pečení – kmín, přidáváme česnek, cibuli. Další méně známé koření
– rozmarýn, šalvěj, majoránka, zázvor
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Technologické postupy
-

Vepřová česká pečeně
Staročeská vepřová pečeně se zázvorem
Krkovička pečená s rozmarýnem
Moravský vrabec
Krkovička nadívaná švestkami
Husarská vepřová pečeně
Plněný bůček

Smažené pokrmy – nejčastěji používáme maso z kýty, krkovici nebo kotlety
Smažený vepřový řízek obalený v trojobalu – oblíbená pochoutka na českém jídelníčku. Přílohy
– různě upravené brambory, bramborová kaše, bramborový salát, chléb, zelenina, zeleninové
saláty.
Vařené vepřové maso – nejvhodnější část – lalok, hlava, kolena, také bůček a plec
Vařené maso podáváme nejčastěji jako ovar – s chlebem, hořčicí, křenem, zelnými saláty
(snižují tučnost pokrmu).
Zabijačkové pokrmy
Z vařeného vepřového masa a vnitřností připřavujeme zabiječkové pokrmy
-

Prejt – rozsekané nebo namleté vařené maso a vnitřnosti, máčená žemle, namletá játra,
zabijačkové koření –smíchat, upečené podávat s bramborem, kysaným zelým.
Jaternice – prejt plníme do tenkých vepřových střev, špejlujeme a vaříme táhnutím asi
15 min.
Jelítka – kroupová nebo žemlová, přidáváme vepřovou krev, vařené kroupy nebo
nakrájenou žemli. Plníme do tlustých vepřových střev a vaříme asi 20 min.
Tlačenka – nakrájené vařené maso a vnitřnosti (játra, srdce, jazyk), namleté vařené kůže
(tvoří pevnou konzistenci tlečenky), koření, vepřový vývar. Plníme do umělých
tlačenkových střev, vaříme táhnutím 2 hodiny. Po zchladnutí a ztuhnutí podáváme
s cibulí, octem, chlebem. Tlačenky připravujeme různě ochucené, doplněné mletými
játry, krví...
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-

-

-

Zabijačkový guláš – z plece nebo ořezu, jater, srdce, sleziny, ledvinky, koření, solíme až
ke konci úpravy. Zahuťujeme mozečkem nebo chlebem.
Vesnické zabijačky nabízejí ještě další pochoutky – černá polévka, huspenina,
klobásy....

Vepřové vnitřnosti
Nepoužívají se pouze na přípravu zabijačkových pokrmů, ale i na přípravu chutných
pokrmů (vepřové ledvinky na kmíně nebo po uhersku, vepřová játra grilovaná,
smažená, uzený jazyk, srdíčko a plíce se používali na oblíbený pokrm - pličky na
smetaně)
Uzené maso a slanina
můžeme kromě laloku udit všechny druhy vepřového masa
před uzením se maso nasoluje nebo nakládá do solného nálevu
udíme tzv. studeným kouřem při teplotě asi 48°C
uzené maso tepleně upravujeme nejčastěji vařením
podáváme s čočkou, bramborovou kaší, bramb. knedlíkem, špenátem
nakrájené do plněných bramborových knedlíků, zapečených těstovin, francouzských
brambor apod.
studené, vařené, uzené maso můžeme ve studené kuchyni použít na obložené mísy
slanina – je uzené řemenové vepřové sádlo i s kůží tzv. špek
použití – na plnění a protýkání mas (špikování), do základů, do máček, do polevék
přidáváme rozpuštěnou slaninu pro zlepšení chuti a vůně
ve studené kuchyni – použijeme nakrájenou slaninu do paštik, galantin jako mozaiku
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Vepřové maso používáme i na minutkové úpravy, grilování (steaky, žebírka, přírodní
řízky, grilovaná krkovice). Podrobněji probereme látku ve 3. ročníku

Cvičení č. 3:
1) Určete, které části mas používáme na přípravu jaternic

kýta, plec, bůček

Plec, kotlety, krkovice

Lalok, hlava, kolena

2) Sestavte na interaktivní tabuli obrázek vepře a popište jednotlivé části a jejich použití
3) Seřaďte maso podle jakostních tříd
Kýta, hlava, koleno, krkovice, bůček, pečeně, lalok, plec
1. Jakostní třída..................................................................................
2. Jakostní třída..................................................................................
3. Jakostní třída..................................................................................

_______________
Přejdi na OBSAH
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Skopové maso
Druhy skopového masa a jejich pouţití

Skopové maso má jemná vlákna a charakteristickou vůni. Proto se doporučuje je tepelně
upravovat nejdříve bez pokličky. Tak radí kuchaři z Balkánu. Nejlepší maso je z 1 - 2 letých
oveček nebo beránků, dobře a správně krmených kvalitní pastvou, nepříliš tučných. Netučné,
vhodně upravené skopové maso je lehce stravitelné, má vysokou biologickou hodnotu.
- Maso obsahuje plnohodnotné bílkoviny, draslík, sodík a zejména železo.
- Doporučuje se chudokrevným pacientům, malým dětem a také těm, kteří při své práci
převážně sedí.
- V České republice je spotřeba skopového masa poměrně nízká, mnohem více se
konzumuje na Balkáně, v Indii, ve Střední Asii, ale také ve Francii a Anglii.
Kozí maso má světlejší barvu, na povrchu je lepkavé. Je křehké, má jemnou vláknitou
strukturu, ale má výraznější vůni až zápach je tzv. cítit kozinou. Na trhu se objevuje zřídka.
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Skopové maso

Jehněčí maso a kůzlečí maso je velmi křehké, jemné, má vysokou biologickou hodnotu.
Hmotnost kusů je maximálně 15 kg. U jehňat plemen merino je živá hmotnost maximálně 20
kg.

Technologické úpravy skopového masa
Pečení
-

-

Na pečení se obvykle používá kýta. Peče se i s kostí, takto pečené maso je šťavnatější, má
výraznejší chuť a není tolik vysušené
Dále používáme plecko, kotlety, hřbet. Nejčastěji připravujeme skopové na česneku – kýtu
nebo hřbet osolíme, potřeme česnekem (lepší je prošpikovat česnekem), opepříme,
opečeme na oleji, přidáme nákrájenou cibuli a pečeme za občasného přelévání doměkka.
Šťávu vyrestujeme na tuk, zaprášíme moukou, osmahneme, zalijeme vývarem, provaříme,
přecedíme. Šťáva má zlatavě hnědou barvu, typickou chuť po česneku, tuk se odděluje.
Důležité je správné podávání skopového masa – na nahřátých talířích a horké. Skopový tuk
(lůj) rychle chladne a maso ztrácí svou chuť.

Dušení
-

Na dušení používáme nejčastěji plec, dusíme vcelku i s kostí nebo krájenou na kostky –
guláše, perkelty

Zadělávání
-

Používáme přední maso, krájené na kousky. V Česku je nejznámnější pokrm – Skopové na
majoránce - uvařené kousky masa spojíme s bešamelovou omáčkou ochucenou česnekem,
majoránkou , pepřem a solí.

Anglická úprava – na anglický způsob můžeme upravovat kýtu nebo hřbet. Úprava je obdobná
jako u anglického rostbífu.
-

-

Dále upravujeme pokrmy balkánských a azijských národů
pilaf – turecký, perský, indický. V podstatě rizoto ze skopového mas, doplněné zeleninou,
houbami, játry. Velkou roli má koření – šafrán, zázvor,chilli, kari...
musaka – nahrubo namleté přední maso, podušené na cibuli. Tukem vymazaný pekáč
vyložíme vařenými bramborami, přidáme maso,rajčata, papriky, lilek apod. Střídavě
naplníme pekáč, krátce zapečeme, zalijeme rozšlehanými vejci s mlékem a dopečeme. Jako
příloha se podávají zeleninové saláty.Musaka se připravuje hlavně v Řecku, Turecku,
Bulharsku
šašlík – jsolu kousky masa z kýty nebo hřbetu, naložené v oleji, vínu, citronové šťávě, soli,
koření a marinované několik hodin. Poté se střídavě s rajčaty a cibulí napichují na jehly.
Nejchutnější je úprava na dřevěném uhlí
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-

úprava skopového masa na rožni – velmi známá a oblíbená při různých slavnostech

Technologické úpravy masa jehněčího a kůzlečího
Zadní jeněčí a kůzlečí maso

Přední jehněčí a kůzlečí maso

kýty a hřbet

plecko, hrudí, krk

- zadní maso - používáme nejčastěji na pečení, plníme nádivkou (houskovou, masovou),
kombinujeme se žampióny, játry, lanýži, zeleninou. Na ochucení přidáváme víno, muškátový
květ, rozmarýn
- přední maso - nejčastěji dusíme nebo zaděláváme

Cvičení č. 4:
1) Napište druhy jednotlivých částí skopového masa z obrázku.
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2) Vysvětlete technologický postup šašlíku a najděte na internetu jeho varianty.
3) V kterých zemích se nejvíce používá skopové maso? Uveďte příklady některých
pokrmů.

_______________
Přejdi na OBSAH
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Koňské maso
Koňské maso má výrazné červené zbarvení a namodralý lesk. Vlákna jsou tvrdá, dlouhá, před
tepelnou úpravou vyžaduje maso delší odležení. Z mladých kusů se mohou připravit chtutné
pokrmy, starší kusy se většinou zpracovávají v uzenářském průmyslu. Maso obsahuje velké
množství sacharidů (živočišného škrobu glykogenu), proto má nasládlou chuť. Při
technologické přípravě proto používáme méně cibule, sladké papriky apod.
Dělíme ho na zadní a přední.
Přední část

Zadní část

Podplecí, vysoký roštěnec, žebro, hrudí, Nízký roštěnec, svíčková, bok, kýta,
plec, přední kližka
zadní kližka

Maso používáme podobně jako hovězí – přední na guláše, dušení
Zadní maso na dušení, pečeně

_______________
Přejdi na OBSAH

26

JATEČNÉ MASO

Králičí maso

Králičí maso
Maso z králíka a nutrie sice není typické jatečné maso, ale stojí za zmínku pro svou vysokou
biologickou hodnotu.
Pokrmy z domácího králíka mohou být příjemnou změnou a zpestřením jídelních lístků. Maso
má vysoký obsah plnohodnotných bílkovin, vitamínů B1, PP, z minerálních látek obsahuje
hlavně fofsor.
Je lehce stravitelné, můžeme ho použít i v dietním stravování a lze z něho připravit řadu velmi
chutných pokrmů. I přes tyto pozitivní vlastnosti není u nás králičí maso dostatečně oceňováno.
Např. ve francouzské kuchyni je považováno za lahůdku a hodnoceno lépe než maso kuřecí.
Králičí maso je velmi vhodné pro dietu diabetickou, redukční, žaludeční i žlučníkovou.
Lze ho použít ve studené i teplé kuchyni.
Dělíme ho na přední a zadní část. Přední maso používáme na polévky, guláše, zadělávání,
paštiky.
Zadní maso dusíme, pečeme, smažíme
Přední maso
Hlava, krk, plec, hrudí

Zadní maso
Kýty a hřbet

Maso z nutrií se podobá svým složenmím masu králičímu, obsahuje ale více tuku. Tepelně
můžeme upravit stejně jako králíka.
Příklady pokrmů z králičího masa
Rajčata plněná králičí pěnou
Králičí směs zapečená v lasturách
Palačinky s králičím masem
Králičí ragú se zeleninou
Králík na česneku
Králík na víně, na paprice , na smetaně
Králičí guláš
Při přípravě králičího masa používáme různé druhy koření, česnek, uzeninu, slaninu, zeleninu.
Omáčky zjemňujeme smetanou, přidáváme víno apod.
_______________
Přejdi na OBSAH
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Králičí maso

Správné odpovědi
Cvičení č. 1: hovězí maso
1) Kližka , žebra, hrudí, pupek – podáváme s teplými omáčkami (např. koprovou),
s bramborem, dušenou zeleninou, křenem, hořčicí, chlebem
2) Rajská – zeleninový základ, divoké koření, orestovat, hladká mouka, orestovat, rajský
protlak, orestovat, zalít vývarem, sůl, cukr, provařit nejméně hodinu. Procezenou
omáčku ochutit solí, cukrem, citrónem, zjemnit máslem
Koprová – bešamelová omáčka, přidat nasekaný kopr, zjemnit smetanou, ochutit
svařeným octem, cukrem, solí.
Játrová – cibulový základ, přidat celý pepř, hladkou mouku, orestovat, zalít vývarem,
provařit. Do procezené omáčky přidat nastrouhaná vařená játra. Ochutit solí, pepřem.
Houbová – připravujeme podobně jako játrovou, do procezené omáčky přidáme
povařené houby s kmínem a omáčku zjemníme smetanou.
3) Znojemská pečeně – cibulový základ, zadní maso prošpikovat, do šťávy vložka
z kyselých okurek
Svíčková pečeně – zeleninový základ, zadní maso prošpikovat, divoké koření, šťávu
zjemnit smetanou, ochutit citrónem, cukrem solí
Maďarský guláš – přední maso na kostky, cibulopaprikový základ, dochucujeme
pepřem, solí, česnekem, majoránkou
Španělský ptáček – závitky plněné hořčicí, vařeným vejcem, okurkou, uzeninou,
cibulový základ
Roštěná na slanině – plátky masa z vysokého roštěnce, cibulový základ, do šťávy
rozpuštěná slanina
Hovězí na houbách – zadní maso prošpikovat, cibulový základ, do šťávy podušené
hříbky

4) Hovězí maso vařené – hovězí žebro; Znojemská roštěná - vysoký roštěnec; Hovězí
pečeně přírodní – tabulová špička; Mexický guláš – hovězí kližka; Svíčková hovězí
pečeně – falešná svíčková; Hovězí maso na houbách – kýta vrchní šál; Španělský
ptáček – loupaná plec
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Správné odpovědi k cvičení

Cvičení č. 2: telecí maso
1) Telecí hrudí – Telecí hrudí nadívané pečené; Telecí hrudí smažené
Telecí pečeně – Pečená telecí ledvina; Telecí kotletky na žampionech
Telecí plec - Telecí plec na paprice; Telecí zadělávané ragú
Telecí kýta – Karlovarská roláda z telecí kýty; Telecí přírodní řízky
2) Technologické postupy na internetu
3) Zadělávání – nakrájené maso na kostky vaříme v osolené vodě s kořenovou zeleninou
a kořením. Připravíme světlou jíšku, zalijeme vývarem z masa, zjemníme mlékem,
smetanou, přidáme koření, sůl, po provaření spojíme s vařeným masem, krátce
prohřejeme, můžeme přidat zeleninu, žampiony apod. příkl. Telecí ragů na žampionech
Cvičení č. 3: vepřové maso
1) Lalok, hlava
2) Obrázek na interaktivní tabuli
3) 1. jakostní třída – kýta, pečeně
2. jakostní třída - krkovice, bůček
3. jakostní třída – koleno, hlava, lalok
Cvičení č. 4: skopové maso
1) Části skopovéhomasa z obrázku -1 – kýta, 2 – plec, 3 – hřbet, 4 – krk, 5 – hrudí, 6 – bok
(pupek), 7 – hlava.
2) Technologický postup šašlíku – kousky skopové kýty marinovanané v oleji, vínu,
citrónové šťávě, koření, soli. Marinujeme několik hodin. Poté napichujeme na jehly
střídavě s plátky rajčat, cibule, papriky. Grilujeme nejlépe na dřevěném uhlí. Podáváme
se zeleninovými saláty.
3) Balkán, Azijské země, Arábie, Francie, Anglie
Musaka, pilaf, šašlík

29

JATEČNÉ MASO
Správné odpovědi k cvičení

O B S A H:
Druhy masa ............................................................................................................................. 2
Jatečné maso ........................................................................................................................ 2
Zrání masa .............................................................................................................................. 3
Hovězí maso ............................................................................................................................ 4
Technologické úpravy hovězího masa .................................................................................. 9
Telecí maso............................................................................................................................ 12
Technologické úpravy telecího masa .................................................................................. 13
Vepřové maso ....................................................................................................................... 16
Technologické postupy ...................................................................................................... 18
Skopové maso ....................................................................................................................... 22
Druhy skopového masa a jejich použití .............................................................................. 22
Technologické úpravy skopového masa ............................................................................. 23
Technologické úpravy masa jehněčího a kůzlečího ............................................................ 24
Koňské maso ......................................................................................................................... 26
Králičí maso .......................................................................................................................... 27
Správné odpovědi ................................................................................................................. 28

30

JATEČNÉ MASO - OBSAH

konec dokumentu

