
Souhrnné opakování  Maso, Diety 

Březen 

Úkoly zvýrazněny červeně 

Podle učebnice a sešitu opakovat k ZZ 

Platí pro všechny druhy masa: 

Maso – rozdělení, význam ve výživě, složení, skladování a použití jednotlivých druhů 

1. Hovězí maso  

2. Telecí 

3. Vepřové 

4. Skopové  

5. Jehněčí  

6. Kůzlečí 

1. Vytvořte si tabulku (7 řádků) ve Wordu (nebo ručně do sešitu)  

všech 6 druhů mas  

a vložte údaje: 

Maso 
 

Význam ve 
výživě 

Složení Dělení 
masa 

Výrobky Skladování 

Hovězí      
      

      
 

 

2. Diety – zopakovat, ke každé dietě napsat jídelní lístek na jeden den: 

Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře … nezapomeň na nápoje!!! 

Diabetická 

Redukční 

Žaludeční a žlučníková 

Bezlepková (nebo jiná alergie podle sebe) 

Kašovitá 

Tekutá 



Nové učivo – zápis do sešitu: 

Hygiena 

1.Definice: 

Hygiena sleduje působení příznivých a nepříznivých vlivů prostředí obecně. 

2. Druhy hygieny:  

Komunální = komunita (soužití) 

Hygiena práce – vliv pracovního prostředí na člověka 

Hygiena výživy – racionální výživa jednotlivců a skupin obyvatelstva 

Hygiena dětí a dorostu 

Osobní hygiena 

3. Základní pravidla hygieny výživy: 

Jak zajistit vyhovující podmínky pro zajištění zdravé výživy člověka: 

a. jsou dány normy správné výživy 

b. sleduje se energetická a biologická hodnota stravy (3+3) 

c. sleduje se složení potravin – obsah chemických a mikrobiologických látek 

např.: těžké kovy, sodík (vliv má ovzduší, voda, půda, hnojiva) 

d. sleduje se čistota potravin a předmětů při jejich přípravě 

= HYGIENA a SANITACE – vysvětli rozdíl! 

e. sleduje se osobní hygiena a zdravotní stav pracovníků  

f. sleduje se dodržování hygienických předpisů na pracovišti 

g. sleduje se hygiena při podávání jídel – čistota, větrání, rozestavění stolů a 

židlí 

 

 

 

 



4. Hygienické a epidemiologické požadavky na pracovníka ve stravování: 

Účastnit se lékařských prohlídek 

Mít platný zdravotní průkaz 

Dodržovat BOZP a všechny druhy hygieny – osobní, surovin, výrobní 

Čistý pracovní oděv, pokrývku hlavy 

Starat se o čistotu = sanitace! Provozu 

Kontrola potravin: skladování, úprava, zpracování, servis 

 

5. Prevence = předcházení  

Znamená 

a. kontrolu a dodržování zásad BOZP a hygieny na všech pracovištích: 

Zamysli se a u každého pracoviště uveď konkrétní příklad, kdy a jak může 

dojít k nákaze: 

- odbyt = výdej: 

- výroba: 

- sklady: 

- administrativa: 

- hygienické provozy = šatny, umývárny, jídelny…: 

- technická = topení, větrání, voda, energie, kanalizace: 

b. kontrola veterinární  a hygienicko – epidemiologická při chovu, porážce: 

 

 

Duben: zápis do sešitu: 

Nákazy a otravy z potravin:  

Jsou způsobené viry, bakteriemi, prvoky, červy … 

Vchází ústy, vylučují se močí a stolicí. 

Zdrojem infekce může být:  člověk, zvíře i vnější prostředí. 



Zoonóza = nemoc přenosná ze zvířete na člověka 

Jsou dvě cesty nákazy: 

a. přímá = nečisté ruce 

b. nepřímá = vodou 

Druhy nákazy: opsat z učebnice strana 112,  

vložit do tabulky WORD – 10 druhů  = 10 řádků (bude i známka z IKT!) 

nebo ručně do sešitu: bude 11 řádků: (10+1) 

Druh nákazy Původ nákazy Přenos 

Břišní tyfus Nemocní lidé, bacilonosič Mléko, mléčné výrobky, 
voda 

 

Otravy z potravin str. 112 

- Budou 5 řádků (4+1) 

OTRAVY Z POTRAVIN   
1. z hub  

2. těžkými kovy  

3. z chemie  
4. z alkoholu  

 

  

Druhy sanitace: str. 113 z učebnice 

Vytvoř tabulku: (5+1)řádků 

SANITACE v potravinářských provozech – vysvětlení pojmů 

Dezinfekce   

Dezinsekce  
Deratizace  

Sterilizace  
Prevence  

 


