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Téma: Skopové, jehněčí, kůzlečí a králičí maso 

 

Domácí úkol: 1) Napište ke každé části skopového masa jeden recept na jeho úpravu. 

                         2) Napište zásady podávání pokrmů ze skopového masa a proč to tak je. 

                         3) Napište pro jaké stravování je vhodné králičí maso a jeden recept na jeho úpravu. 

 

Rozdělení skopového masa 

I.třída   

skopová kýta - minutky, závitky, v celku je možno péct, 

dusit a lze 

                         i vařit 

skopový hřbet - přední část s žebírky, zadní část bez 

žebírek 

                        - je možno jej péct a dusit 

skopová svíčková - minutky 

 

II. třída  

skopová plec - veškeré tepelné úpravy a to v celku i 

krájené 

skopové zákrčí - šrůtek 

 

III. třída 

skopové hrudí - částečně vykostíme, můžeme nadívat 

jako 

                           u telecího hrudí, většinou používáme 

krájené 

                           k dušení a vaření (ragú) 

skopový krk – ragú, dušení 

 

Předběžná příprava   
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maso se nechává odležet, pokud je odležení delší musí 

se odstranit tuk, můžeme rovněž namočit asi na 15 

minut do horké vody nebo natřít česnekem a nechat 

několik hodin v chladu, výraznou chuť lze potlačit rovněž 

nakládáním do mléka, skopový tuk se nazývá  lůj, tuhne 

již při teplotě kolem 60°C a při nižších teplotách dostává 

výraznou chuť. 

  

Skopové maso (zvířata) se dělí podle zmasilosti do 

4. tříd  

  -   zvláště tučné 

  -   tučné           

  -   masité 

  -   hubené 

 Droby   

s výjimkou ledvinek nejsou příliš oblíbené, k vnitřnostem dále počítáme játra, srdce, plíce, slezinu, 

hlavu s mozečkem, jazyk, dršťky a u ovcí ještě vemínko. 

 

 

Příprava skopového a jehněčího masa:  

 

 

 

 a) jehněčí maso 
     v celku 
 b) jehněčí hlava 
 c) játra 
 d) plíce 
 e) mozeček 



 

 

 

 a) jehněčí kýta 
 b) jehněčí 
ledvinky 
 c) jehněčí hřbet 
 d) jehněčí plec 
 e) jehněčí krk se 
šrůtkou 
 f) jehněčí hrudí 
 g) jehněčí kotlet - 
dvojitý 
    

Příprava pokrmů z králíka 

 Dříve králičí maso pocházelo většinou od drobných 
chovatelů, dnes 
 již existují i drobné farmy, a tak je zásobování mnohem 
pravidelnější, 
 stravitelnost králičího masa závisí na stáří zvířete a 
způsobu tepelné úpravy. 
 
 Králíka dělíme:  
 přední část - přední běhy, plecko, hrudí a krk 
 zadní část - zadní běhy ( kýty ) a hřbet 

Předběžná příprava 
 králíka stáhneme, vykucháme a částečně odblaníme, 
důkladně 
 umyjeme a  rozporcujeme, pokud chceme opékat nebo 



používat na 
 minutkové úpravy, můžeme marinovat, dále můžeme 
protýkat slaninou 
 nebo plnit, a to vykostěné i nevykostěné maso, hlavně 
kýty. 

 

 Králičí maso:      
 a) hřbet 
 b) zadní běhy - stehna 
 c) zadní běhy - stehna 
 d) odblaňování hřbetu 

 


