
Výchova ke zdraví 7. ročník 

                                     výuka na období od 11. 5. do 15. 5. 2020 

 

Milí žáci,  

I tento týden zůstanete v kuchyni, a to při přípravě pokrmů – a to tepelného. 

Připomenete si, jakým způsobem připravujete pokrmy, jakými činnostmi si 

jednotlivé suroviny připravíte a také jaké zásady je třeba dodržovat. Součástí 

výuky je také poskytování první pomoci při opaření a popálení. 

1. Přečtěte si text, podívejte se na videoprojekci: 

Zpracování potravin 

Práce před dalším zpracováním potravin:  

 čištění - od listů, jehličí a dalších nečistot  

 omytí - pod tekoucí vodou od hlíny, nečistot  

 škrábání - škrábeme povrch zeleniny, ovoce, (mrkev, petržel) krájení 

- rozdělíme potravinu na menší kousky  

 loupání - loupeme obal ovoce, zeleniny (banán, pomeranč, broskev, rajče..) přebírání - 

nejčastěji luštěniny, od kamínků, rýži...  

 strouhání - rozdělení potraviny na malinké kousky např. mrkev 

 krájení - krájením se zrychlí tepelná úprava, zlepší se vzhled a úprava pokrmu na talíři. zelenina – se 

krájí na plátky, kostky, kolečka nebo se strouhá. Pažitku, celer, petržel, cibuli krájíme těsně před 

použitím, jinak ztrácí vitamíny a cibule hořkne.  

Pokud krájíte maso a zeleninu či jinou potravinu, nepoužíváme stejné prkénko. 

Přemýšlej…proč? 

Zde je odpověď: https://www.idnes.cz/hobby/domov/salmoneloza-krizova-kontaminace-

domacnost.A190309_090501_hobby-domov_bma? 

Příprava pokrmů:  

Při přípravě pokrmů bychom měli dbát na zvýšenou 

hygienu a na zásady bezpečnosti: 

 Myjeme se mýdlem (před manipulací s potravinami i 

během zpracování potravin).  

 Dlouhé vlasy zakryjeme nebo upravíme (stáhneme 

gumičkou).  

 Ruce neutíráme do zástěry, utěrky.  

 Potraviny používáme čerstvé.  

 Máme čistou pracovní plochu, čisté nádobí.  

 Vždy po sobě uklidíme. 

Tepelné zpracování 

Při tomto způsobu zpracování potravin je možno rozvíjet a zvýrazňovat chuťové a vonné látky v 
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potravinách. Současně se tak mění konzistence potravin a zlepšuje jejich stravitelnost. K tepelnému 

zpracování lze používat také potraviny, které jsou v syrovém stavu pro člověka obtížně nebo vůbec 

nestravitelné.  

Nevhodnou nebo špatně provedenou tepelnou úpravou je možné potravinu znehodnotit. 

Doba tepelné úpravy pokrmů se liší podle druhu potraviny, která je upravována a podle použité tepelné 

úpravy.  

Způsoby tepelné úpravy potravin 

 vaření /ve vodě, v páře/ 

 dušení /příprava v malém množství vody/ 

 pečení /nebo opékání, grilování/ 

 smažení a fritování: při fritování se, na rozdíl od smažení, ponoří celý kus polotovaru do nádoby s 

rozpáleným olejem 

2. Do sešitu si napište datum a nadpis Zpracování potravin. Zápis - napište si to, co je v textu 

označeno modrou barvou. 

3. Vypracuj: doplň základní tepelné úpravy pokrmů k jejich 

popisům – piš do sešitu: 

Vaření – Pečení – Smažení - Dušení   

a) __________________ = na surovinu v uzavřené nádobě působí teplo 

menšího množství tekutiny, vodní páry a tuku.  

b) __________________ = tepelná úprava potraviny na rozpáleném tuku (ve 

fritéze, pánvi), maso, brambory aj.  

c) _________________ = úprava potravin pomocí suchého tepla, horkého 

vzduchu, nejčastěji v troubě.  

d) _________________ = úprava pokrmu pomocí horké/vařící tekutiny (většinou vody).  

Nejšetrnější úpravou potravin je vaření v páře nebo dušení – potraviny si tak zachovají svou výživovou 

hodnotu. 

4. Shlédni videa – poskytování první pomoci: 

 

První pomoc při opaření /horkou vodou či párou: https://www.youtube.com/watch?v=Fdp2lM6rXHs 

První pomoc při popálení: https://www.youtube.com/watch?v=ydQm0Sj-qbI 

 

Ofocené pošli na: vojcakovas@skolazh.cz, messenger – do 15.5.2020 

Zdroj:  

file:///C:/Users/ucitel/Downloads/RV%206.%20B%2016.3.2020.pdf 

http://www.viscojis.cz/teens/index.php/potraviny-a-bezpenost/kulinarni-upravy-potravin 
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