
11. Zařízení pro tepelné  zpracování potravin. 

 

  Tepelné zpracování je hlavní výrobní činnost provozoven 

společného stravování    Zpracování surovin podle technologických 

postupů:   vaření, na grilu,  vaření v páře,  v papilotě,  zadělávání,    

alobalu,  dušení, na roštu,  zapékání, na rožni,   pečení,    smažení.   

 

Na základ uvedených technologických postupů se sestavují 

kuchyňské stroje a zařízení k uspokojivému zajištění kvality a 

množství  pokrmů   a nápojů.  Dbát na dodržování hygieny a 

bezpečnost práce,  hospodárnost   a ekonomiku provozu. 

 

Sporáky – základní zařízení teplé kuchyně   

Dělení podle energie: uhelné, plynové 

- elektrické – stolové,  stavebnicové  topná tělesa  2 – 6 ks  

velkoplošná litinová varná plotna   

několik tepelných zón  sklokeramická varná plotna – několik 

tepelných zón  termostaty  dodržování bezpečnostních předpisů / 

vlhké provozy /    

- kombinované – využití elektřiny a plynu, v provozu nejrozšířenější   

hořáky – plyn   

trouby – elektrická topná tělesa 

varná pole – sporáky bez pečící trouby, plynová nebo elektrická 

varná plocha   

varná pole zabudovaná do pracovních stolů,  hořáky otevřené, kryté 

plotnami, 

 litinová, sklokeramická, indukční     



 Vařiče – přenosné spotřebiče, plynové  (propan-butan), elektrické 

(dvouplotýnkové, indukční) 

Kotle – k vaření ve větších a velkých provozech 

  dvouplášťové /v meziplášti horká voda, proti připalování pokrmů/ 

  parní kotle –  /v meziplášti horká pára / 

 

Smažicí pánve •  

umožňují většinu tepelných úprav • plynové, elektrické, tlakové 

vaření • litinové, nerezavějící ocel • termostat • obsah se vylévá 

sklápěním 

 

Fritézy (ponorné smažiče) •  

stolní, modulové provedení •  

plynové /trubkové výměníky /  

elektrické /topná tělesa/ • termostat (cca do 180 °C) • vkládání 

potravin do drátěného koše 

 

Ohřívací stoličky – k vaření ve větších nádobách, udržování teploty 

pokrmů při expedici, výhodou je malá výška 52 cm 

 

Rošty, rožně – k opékání přímým žárem    

 rošt – kovová mříž, vytápění dřevným uhlím, elektřinou, plynem, 

infračervenými paprsky     

 rožeň – jehla, potraviny se napichují a otáčí na jehle nad zdrojem 

tepla /dřevné uhlí, elektřina, plyn, infračervené paprsky, chod – 

mechanicky, elektromotorem)    



 Infragril – kombinace roštu a rožně 

Grily -  plynový – kovová nebo litinová mříž vyhřívaná plynovými 

hořáky, několik tepelných zón 


