
Praxe_R1A_R3A_SOLENÍ MASA 

Prostudujte si tento materiál a odpovězte na otázku na konci textu. Práci zašlete 

do 5.3. 2021 na můj školní mail. 

 

 

Nedostatečná slanost výrobků se projevuje chuťově a sníženou vazností. Při příliš nízkém obsahu soli 

může docházet pro nízkou vaznost vody až ke zkrácení výrobku. Z tohoto důvodu je problematické 

vyrábět dietní výrobky se sníženým obsahem soli. 

 

Přesolení výrobků se projevuje pouze nadměrnou slaností, pokud se ovšem nejedná o přesolené maso 

dlouhodobě skladované, u něhož může dojít k denaturaci bílkovin. 

 

Nedostatečná stálost barvy úzce souvisí také s nedostatečných obsahem dusitanu. Minimální množství 

dusitanu mající vliv na stálost barvy je kolem 2 %. U výrobků určených ke krájení na plátky je množství 

dusitanu až kolem 3 %. Při nižším obsahu dusitanu je barva nestálá, řez na vzduchu bledne a postupně 

se stává šedým. 

 

 

Nízký obsah dusitanu ve výrobcích: 

Někdy bývá příčinou závad nedostatečné promíchání suroviny s dusitanovou směsí při předsolování. U 

tučného masa mohou sůl a dusitan rozpuštěné v masové šťávě stékat, což může mít za následek, že 

horní vrstvy obsahují jen malé množství dusitanů. Další příčinou může být závadná dusitanová směs, 

což může být způsobeno nevhodným a dlouhodobým skladováním, při kterém se může dusitan 

rozkládat. Příčinou bledé barvy také může být surovina s nízkým obsahem svalového barviva. Toto malé 

množství je snadno zoxidováno a barva bledne. Většinou bývá také svalovina řídká a vodnatá a to bývá 

způsobeno různými vlivy za života zvířete. Této závadě lze zabránit pečlivým výběrem suroviny. 

 

Nestejnoměrné vybarvení souvisí s nízkým a nestejnoměrným obsahem dusitanu v solicí směsi (stará, 

nebo nevhodně uložená solicí směs) a následně v surovině. Při solení větších kusů masa to bývá 

způsobeno příliš krátkou dobou solení. Sůl a dusitan či dusičnan neměly čas proniknout dost hluboko 

dovnitř kusu masa, kde vzniká šedé, neprobarvené místo (tzv. flíček). U masa soleného nastřikováním 

to může způsobovat malý počet vpichů UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 60 (ucpaná jehla) malým 

množstvím vstřiknutého láku nebo příliš krátkou dobou po nastříknutí, kdy lák neměl možnost 

stejnoměrně se rozptýlit v celém nastříknutém kusu masa. 

 



Jaké odborné termíny vám v textu nejsou jasné? 

  

Vypište je: 
 


