
Stroje a zařízení pro mělnění díla –

kutry, mělniče

TECHNOLOGIE MASNÉ VÝROBY
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STROJE A ZAŘÍZENÍ           
PRO MĚLNĚNÍ DÍLA

PRO MĚLNĚNÍ DÍLA SE 

POUŽÍVAJÍ TYTO STROJE:

▪ kutry,

▪ mělniče.
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KUTRY

▪ jedná se o zařízení sestávající se z otoč-

né mísy (ang. bowl), v niž se na hřídeli 

otáčí srpovité nože, které rozsekávají 

masitou surovinu a zároveň vznikající dílo 

promíchávají,

▪ používají se při výrobě širokého sorti-

mentu masných výrobků.
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KUTRY

▪kutry se dělí podle několika hledisek  podle 

velikosti a podle principu činnosti, popř. podle 

výrobce,

▪podle velikosti:

▪ malé kutry = 6 – 60 l,

▪ střední (běžné) kutry = 120 – 500 l,

▪ velké kutry = 1000 – 1800 l 
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KUTRY

▪podle principu činnosti:
▪ bez vakua (s plastickým krytem proti 

hluku),

▪ vakuové (umožňují mělnit pod vakuem),

▪ varné (je možné opakovaně ohřívat dílo   

a následně ho i chladit),

▪ vakuové i varné kutry mají také sníženou 

hlučnost (masivní poklop mísy).
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KUTRY

▪podle výrobce (firmy):
▪ Laska,

▪ Krämer Grebe,

▪ Seydelmann,

▪ Meissner,

▪ kutry jsou vhodné hlavně  pro výrobky, u 

kte-rých požadujeme pěknou mozaiku, 

podle činnosti se jedná o diskontinuální 

zařízení.
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MĚLNIČE

▪ mohou to být koloidní mlýnky, mělnicí

dezintegrátory nebo průběžné kutry,

▪ zde se surovina jen částečně stříhá, ale 

hlavně se roztírá mezi statorem a roto-

rem mělnicího zařízení, které jsou 

opatřeny zuby nebo rýhami,

▪ dílo je třeba mělnit s poměrně velkým 

přídavkem vody  snadnější činnost.
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MĚLNĚNÍ
▪ při mělnění díla dochází na rozdíl od řezání ke 

značným změnám ve struktuře masa,

▪ velká část svalových vláken se roztrhá a téměř 

všechny rozpustné bílkoviny přejdou do roztoku,

▪ tuková tkáň se rozmělněna na různě velké 

částice, stejnoměrně rozptýlené v základním 

bílkovinném roztoku,

▪ velikost a tvar částic závisí na principu mělnění   

a na teplotě mělněné suroviny.
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Otázky k danému tématu:

1. Vysvětlete pojem kutr.

2. Podle jakých hledisek můžeme kutry 
třídit?

3. K čemu slouží a jaký princip mělnění 
mají mělniče?
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