
Prosím, o prostudování prezentace 

a zodpovězení otázek na konci 

textu.

Termín odevzdání: 5. 2. 2021
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Opracování povrchu 

těla jatečných zvířat
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OPRACOVÁNÍ POVRCHU TĚLA:

Paření – je to operace, při které se působením horké

vody nebo vodní páry uvolní pokožka, štětiny a spárky.

Odštětinování – operace, kdy jsou z napařených

částí těla odstraněny pokožka, štětiny a spárky.
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Způsoby paření:

➢na hladko – opaří se celý povrh těla, zpravidla ve visu

horkou vodou nebo párou – dnes nejpoužívanější způsob

➢na krupon (obdélníková část ze hřbetu) – opaří se

hlava + 10cm, zadek + 5cm od kořene ocásku, nožky,

kolínka a břicho 10÷20 cm od bradavek

➢na celou vepřovici – pouze hlava, nožky, břicho 4



Způsoby na krupon a na celou vepřovici se

provádějí v pařící vaně na nosítkách – „líhách“.

Paří se při teplotách 58 ÷ 70 °C po dobu 5 ÷ 7 minut.

Doba působení je nepřímo úměrná výši teploty. Čím

vyšší je teplota pařící lázně, tím přesněji se musí

dodržovat doba paření. Kanci a méně ušlechtilá plemena

se paří delší dobu.
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Závady při paření:

Z nevhodně nastavené teploty pařící lázně a doby paření

vyplývají některé závady:

➢přepaření – nastává při dlouhém záhřevu při příliš

vysokých teplotách. Pokožka zklihovatí, zůstává

přilepená ke škáře a nelze ji odstranit. Pokožku a

štětiny je pak nutné odstranit velice pracně a přitom

nedokonale pomocí nože nebo opalováním. 6



➢nedopaření – vzniká při nízké teplotě pařící vody nebo

při nevhodném zkrácení doby paření. Nedopařená

pokožka a štětiny se těžko odstraňují.

➢nabobtnání – nastává tehdy, pokud se paří příliš

dlouho při nízkých teplotách. Kůže pak velmi změkne a

při mechanickém odštětinování se v odštětinovačích

trhá. 7
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1. Vysvětlete pojem paření jatečných zvířat.

2. Vysvětlete pojem odštětinování jatečných zvířat.

3. Jaké znáte způsoby paření?

4. Při jaké teplotě pařící lázně a po jakou dobu se paří jatečná prasata?

5. Jaké závady při paření prasat mohou vzniknout?

KONTROLNÍ OTÁZKY:


