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K o ř e n í 

 

                                                                                                                 
     Jsou to sušené nebo čerstvé části rostlin (plody a semena, květy a poupata, listy a natě, kořeny a 

kůry). Do jídel, nápojů a potravinářských výrobků je přidáváme pro zvýraznění chuti a barvy. Řada 

druhů koření zároveň slouží jako léčivé byliny používané v lidovém léčitelství a při výrobě léků a 

kosmetiky.  

 

POZOR - nadměrná dávka koření může způsobit znehodnocení jídla nebo zdravotní  

                problémy 

 

Účinné látky obsažené v koření: 
 

- silice - rostlinné látky, v čisté podobě olejovité látky s velmi intenzivní vůně a palčivé chuti; 

ve vodě jsou nerozpustné, rozpouští se v tucích a alkoholu 

- alkaloidy - organické látky rostlinného původu s výraznými účinky na živočišné organismy 

(dráždivé, povzbudivé, omamné a jinak účinkující látky); 

- barviva - barvící látky rozpustné ve vodě, alkoholu nebo v tucích ; 

- pryskyřice - velmi aromatické kapalné látky vylučované rostlinami.  

 

Rozdělení koření: 
 

- podle původu se koření dělí na domácí a dovážené (tropické a subtropické) 

- podle účinku na lidský organismus dělíme na prospěšné, neškodné a dráždivé 

 

Části rostlin Tropické a subtropické koření Domácí koření 

Plody a 

semena 

pepř, nové koření, muškátový oříšek a 

květ, vanilka, chilli koření,  

kmín,paprika, fenykl, anýz, 

jalovec, kardamom, koriandr 

Květy a 

poupata 

hřebíček, šafrán,  

Listy a natě bobkový list  majoránka, tymián, libeček, 

dobromysl, zelené natě 

Kůra skořice - - - 

Kořeny zázvor, kurkuma - - - 

 

Způsoby zpracování koření: 
 

SUŠENÍ - nejstarší způsob úpravy a zároveň konzervace koření na delší skladování, koření se 

                 suší proudícím teplým vzduchem nebo vymrazováním vlhkosti, při sušení nesmí   

                 dojít ke změně barvy ztrátě aroma koření. 

 

FERMENTACE - proces kvašení a oxidace spojený se zapařením. Dochází ke změně barvy,   

                               chemického složení a chuti fermentované suroviny.      

                            

MLETÍ - mechanické rozmělnění sušeného koření na různě jemné části. Aby nedocházelo ke 

                 ztrátě aroma mletého koření vlivem zahřátí při mletí používají se různé způsoby  

                 chlazení mlecího zařízení 
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BALENÍ - upravené mleté nebo celé koření se balí do sáčků s kovovou fólií nebo do sklenic. 

                   Obal chrání koření před ztrátou aroma, oxidací a přijetím cizích pachů. Koření  

                   skladujeme v suchých větraných skladech a zásadně v zakrytých nádobách.  

 

 

Plody a semena: 
 

Paprika -  pochází z Jižní Ameriky, odkud se rozšířila do Evropy. Nejvíce se pěstuje v Maďarsku, 

Rumunsku a Turecku. Na výrobu mleté papriky se pěstuje zvláštní odrůda zvaná kořeninová 

paprika, která má sytě červené špičaté lusky. Zralé lusky se suší, krájí a melou na prášek. Ostrost 

papriky je dána množstvím rozemletých semínek. Ostrou chuť dodává paprice alkaloid kapsaicin.  

Tržní druhy papriky - paprika sladká a paprika pálivá (ostrá). Papriku používáme do polévek, 

omáček, gulášů,  masitých jídel, uzenin a dalších potravinářských výrobků. 

 

 

Pepř  -   bobule pepře jsou plodem keře pepřovníku, který se pěstuje v Indii, Indonésii a Brazílii. 

Ostrou chuť dodává pepři alkaloid piperin. Druhy pepře :  

- černý pepř - nezralé zelené bobule po sklizni fermentované a usušené  

- zelený pepř - nezralé a usušené bobule 

- bílý pepř - oloupané zralé bobule 

- červený (růžový) pepř - bobule pepřového keře pěstovaného v Peru, není ostrý, ale 

                                                   je velmi aromatický  

 

Tržní druhy pepře a jeho použití:   

- černý pepř celý - do vývarů a na pečená a dušená masa (svíčková, zvěřina), 

- černý pepř mletý - k dochucování jídel,  

- bílý pepř mletý - k dochucování směsí (díla) na výrobu uzenin a masných výrobků, 

- zelený pepř celý - sušený nebo naložený ve slaném nálevu se používá do uzenin, paštik a 

sýrů nebo k dochucení jídel 

- směs pepřů - obsahuje všechny čtyři druhy pepře (celé nebo hrubě drcené bobule)   

 

 

Kayenský pepř, chilli koření - rozemleté sušené plody papriky křovité červené nebo zelené barvy 

(mexické papričky jalapeňos), název kayenský pepř je podle přístavu Cayenne v jihoamerické 

Guyaně. Velmi ostrá chuť je daná vysokým obsahem alkaloidu kapsaicinu, který je 20x až 40x 

vyšší než u běžné papriky. Mletý kajenský pepř se používá dochucování jídel a k výrobě ostrých 

omáček prodávaných pod názvy Tabasco, Piri-piri, Sambal, Harisa a další. Název Chilli koření se 

také užívá pro kořenicí směs složenou z kajenského pepře, papriky, majoránky, mletého kmínu, 

nového koření, hřebíčku a sušené cibule a česneku. 
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 Kmín  -  (kmín kořenný) je nejstarší evropské koření, vedle pepře a papriky naše nejpoužívanější 

koření. Koření má tvar zrníček měsíčkovitého tvaru a nasládlou chuť a vůni. Účinnou látkou je 

kmínový olej (3-7%). Pěstuje se v Čechách, Německu, Polsku a Holandsku. Tržní druhy jsou kmín 

celý, kmín drcený a kmín mletý. Používá se při výrobě chleba, pečiva, kyselého zelí a sýrů. Dále při 

přípravě masa a brambor a při výrobě lihovin (kmínka, alaš, kümmel, akvavit).           

 
 

 

Kmín římský - kmínu podobná rostlina Šabrej kmínovitý z oblasti Středozemního moře, se silným 

aroma a ostrou chutí. Používá se do uzenin, je součástí koření kari a používá se do kuskusu. 

 
 

 

Fenykl - sušená zrníčka tvarem podobná kmínu. Má výrazné nasládlé aroma. Používá se při 

nakládání červené řepy a do lihovin. 

 

 

Muškátový oříšek - jádro pecky plodu muškátovníku. Plod se podobá meruňce a uvnitř má pecku 

s červeným „krajkovitým“ obalem. Po odstranění červeného obalu se pecky suší na slunci, potom se 

pecka rozbije a vyjme se jádro - muškátový „oříšek“, které se ošetřuje vápnem. Pěstuje se v Indii, 

Indonésii a na Srí Lance. Oříšek je tvrdý, před použitím se musí strouhat. 
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Muškátový květ - usušený červený „krajkovitý“ obal muškátové pecky, sušením zežloutne. 

Rozemletý na prášek slouží jako koření, je podobné chuti jako oříšek. POZOR na dávkování,  je 

velice chuťově výrazný. Používá se do polévek a omáček (bešamel), krupicových noků a pečiva a 

uzenin (gothajský salám), je součástí perníkového koření. 

 
 

 

Nové koření - sušené světle hnědé bobule jsou plodem stromu zvaného pimentovník. Název nové 

koření má proto, že pochází z Ameriky (nového světa) z oblasti Karibského moře. Pěstuje se 

v Mexiku, Guatemale a na ostrově Jamajka. Chutí připomíná kombinaci pepře a hřebíčku. Používá 

se polévek, omáček, do uzenin, je součástí perníkového koření a přidává se do kečupů.  

 

 

Vanilka - sušené a fermentované plody, 20 cm velké lusky černé barvy, popínavého keře 

vanilkovníku, který patří mezi tropické orchideje. Obsahuje chuťovou látku vanilin. Pěstuje se 

v Mexiku a na ostrově Madagaskar. Pravá vanilka se používá velmi málo. Na běžné použití nejvíce 

slouží syntetická chemická látka ethylvanilin, přidávaná např. do vanilkového cukru. Vanilkový 

cukr nebo vanilkové aroma se používá se do moučníků, pečiva, kompotů, zmrzliny a čokolády. 

 
 

 

Jalovec - sušené modročerné bobule jalovcového keře hořce kořenné chuti. Obsahují pryskyřici, 

hořčiny a třísloviny. Jalovcový keř roste po celé Evropě. Celé bobule se používají při úpravě 

zvěřiny a ryb a k výrobě lihovin (slovenský destilát borovička, anglický a holandský gin). 

Poznámka: jalovec je slovensky borievka, proto název borovička, s borovicí lesní nemá tento 

destilát nic společného 
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Anýz - sušená semena podobná vzhledem i chutí kmínu (proto někdy nazýván sladký kmín). 

Pěstuje se ve Španělsku, Turecku a Indii. Používá se do chleba, pečiva a lihovin (likéry Ouzo, 

Pernod)   

 
 

 

Koriandr - sušená žlutohnědá semena rostliny koriandr setý. Mají nasládlou chuť s mírným 

náznakem chuti pomerančové kůry. Pěstuje se v Německu, Maďarsku a Rumunsku. Používá se 

mletý do uzenin, do perníkového koření a do kari koření.  

 

Kardamom - sušená hranatá semena stejnojmenné vytrvalé rostliny dorůstající výšky 4 m. Aby 

koření neztratilo aroma, mele se těsně před použitím. Semena mají typickou aromatickou chuť 

připomínající eukalypt (mentol). Pěstuje se v Indii, Indonésii a na Srí Lance. Používá se do pečiva, 

masných výrobků, žvýkaček a likérů. Je součástí perníkového koření a kari koření. V arabských 

zemích se přidává do kávy pro zvýšení jejího aroma, čímž káva získává velice zajímavou chuť. 

 
 

 

Květy a poupata: 
 

Hřebíček - sušená a fermentovaná nerozvitá květní poupata tropického stromu zvaného 

hřebíčkovec vonný. Původně žlutozelená poupata se po fermentaci a sušení zbarví do hněda. 

Poupata obsahují 12 až 22 % velmi aromatického hřebíčkového oleje. Pěstuje se na ostrovech Srí 

Lanka a Madagaskar a v Indonésii. Používá se celý při přípravě rýže, do moučníků, perníkového 

koření, kari koření, horkého vína, kečupů a lihovin. 
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Šafrán - sušené, tmavě červené blizny květů šafránu (květina podobná našemu krokusu). Šafrán je 

nejdražším kořením na Zemi, celá jeho výroba probíhá ručně a je velmi pracná a pomalá. Na jeden 

kilogram sušeného šafránu je zapotřebí sebrat blizny z asi 80.000 až 100.000 květů. Pěstuje se ve 

Španělsku, Francii, Turecku a Indii. Koření má nahořklou chuť a velmi silně barví na žluto. Před 

použitím se musí rozpustit ve vodě. Používá se k barvení vývarů, lihovin a sýrů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Listy a natě: 
 

Bobkový list - sušené listy stále zeleného vavřínového stromu, který roste v oblasti Středozemního 

moře (Itálie, Chorvatsko, Řecko a Turecko). Listy obsahují mnoho aromatických látek a proto se 

používají jenom celé a po uvaření jídla se vyhazují. Používá se při úpravách masa a zvěřiny a 

vnitřností způsobem  „na smetaně“, do polévek a omáček. 

Větvičky tohoto stromu se používaly na vázání věnců pro vítěze, odtud slova „sklidit vavříny“ a 

římští vojáci po vítězném boji uléhali na vavřínové větvičky a tím vzniklo slovní spojení „spát na 

vařínech“.  

 

 

Majoránka - sušené listy a květy stejnojmenné keřovité rostliny vysoké 20-50cm. Sklízí se před 

rozkvětem nebo v době rozkvětu. Pěstuje se v zemích okolo Středozemního moře, ale lze ji 

vypěstovat i u nás. Majoránka má silně kořennou chuť a výraznou vůni. Do jídel se dává sušená i 

čerstvá. Používá se do bílých polévek, gulášů, bramborových jídel, karbanátků, játrových zavářek, 

zabijačkových a masných výrobků.  

 

 

Tymián - sušené nebo čerstvé listy stejnojmenné keřovité rostliny. Má velmi pikantní, lehce hořkou 

chuť, připomínající hřebíček. Pěstuje ve východní a jižní Evropě, v severní Africe a ve Spojených 

státech. Používá se při úpravách masa a zvěřiny, do masných výrobků, do polévek omáček a lihovin 

(Chartreusse).  

 

Libeček - 1až 2 m vysoká rostlina rostoucí na jihu a východě Evropy, listy připomínají tvarem a 

vůní nať celeru. Nať se přidává při vaření polévek a brambor a do směsi na bylinkové máslo a do 

salátů.  
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Oregano  - sušené nebo čerstvé listy keřovité rostliny s českým názvem dobromysl. Má příjemně 

ostrou chuť podobnou tymiánu a majoránce. Pěstuje se v zemích okolo Středozemního moře. 

Používá se do jídel italského typu (těstoviny, pizza), masných výrobků, mletých mas, jídel z rajčat a 

sýrů a salátů. 

 
 

 

Zelené natě (zelené bylinky)  - čerstvé nebo sušené listy a natě přidávané do polévek, omáček, 

salátů a dalších jídel pro chuť, barvu a jako ozdoba. Patří sem kadeřavá petržel, pažitka, kopr, 

kerblík, bazalka a libeček. 

 

 

 

 

Kůra: 

 
Skořice - sušená kůra z větví a kmenů stále zeleného stromu zvaného skořicovník. Původně 

pochází z ostrova Srí lanka a z Číny. Chuť je silně aromatická, nasládlá a mírně pálivá. Pěstuje se 

v Indii, Číně, Indonésii, Brazílii a na ostrově Srí lanka a Madagaskar. Podle barvy rozeznáváme 2 

druhy skořice, a to Cejlonskou (slabší světlá kůra) a skořici Kassia (silná tmavá kůra). Tržní druhy 

jsou skořice mletá a skořice celá. Skořici používáme do moučníků, cukrářských výrobků, pečiva, 

kompotů, horkého vína, likérů a je součástí perníkových koření a kari koření.  

 

 

 

 

Kořeny: 

 
Zázvor - sušený kořen asi 1 m vysoké tropické rostliny nazývané zázvor pravý. Je ostře kořeněné 

nasládlé chuti. Kořen se používá sušený, oloupaný a rozemletý na prášek nebo čerstvý. Obsahuje 

pryskyřici a aromatický olej gingerol. Pěstuje se v Indii, Číně, Nigérii a na ostrově Jamajka. 
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Používá se do masitých jídel, k dochucení močníků, ovocných salátů, pečiva, limonád a likérů. 

Zázvor je součástí perníkového koření a kari koření.Čerstvý zázvor se používá zejména 

v orientálních kuchyních. 

 

 

Kurkuma - sušený kořen rostliny podobné zázvoru. Sušený prášek je výrazně žluté barvy a 

nahořklé chuti. Obsahuje barvivo kurkumin, které se podobně jako paprika se velmi dobře 

rozpouští v tuku. Používá se k barvení pomazánkových margarínů nahrazujících máslo a sýrů. Před 

vynalezením chemických barviv se s ním také barvily látky. Pěstuje se v Indii a Číně. Kurkuma je 

hlavní částí indických kořenicích směsí kari a garam  masala.  

 
 

 

Kořenicí směsi: 

 
Kari (curry) koření - název pochází z indického slova keri označujícího koření. Jedná se o směs 

koření žluté barvy obsahující kurkumu, pepř černý, kmín, zázvor, skořici, papriku, nové koření, 

koriandr a kardamom,   

 

 
Garam masala - indická kořenicí výrazné ostřejší chuti obsahující kmín, kurkumu, římský kmín, 

skořici, koriandr, mleté hořčičné semínko, hřebíček, pepř, anýz, zázvor a další koření. Používá se do 

masitých jídel a luštěninových příloh indické kuchyně. 

 

 
Kořenicí směsi - směsi různých druhů koření pro přípravu jednotlivých druhů jídel jako např. 

grilovací koření, koření do mletých mas, koření na ryby, na pečené kuře a jiné. Při použití těchto 

přípravků se musíme vždy podívat, zda jsou bez soli nebo se solí, abychom jídlo nepřesolili.  
 

 

Polévkové kořenicí směsi - jsou určené k ochucování polévek, omáček a šťáv k masům. Sypké 

směsi většinou žluté barvy obvykle obsahují sušenou zeleninu, kurkumu, muškátový květ, 

polévkový přípravek typu masox, škrob, sůl a glutamát sodný. Prodávají se pod názvy vegeta, 

podravka, knorr a další. Řada těchto směsí většinou obsahuje glutamát sodný, který není vhodný 

pro děti do 3 let a ve větší dávce může být škodlivý i pro dospělé osoby. 
   

 


