
Zásady správného skladování 
 
Rozhodující činitelé: teplota skladu, relativní vlhkost vzduchu, čistota vzduchu, čistota    
skladovacích prostor a vybavení, větratelnost skladu a způsob uložení jednotlivých surovin 
 
Zásady: 
1.Do výroby  se předávají  dříve suroviny, jimž končí záruční doba. 
2.Pravidelná kontrola  jakosti skladovaných surovin. 
3. ! Aromatické látky- neskladovat volně s potravinami. 
4. Odstranění narušených a vadných surovin ze skladu. 
5. Kontrola teploty a vlhkosti ve skladu/větrání/. 
6. Pravidelný  úklid. 
7. Odborné znalosti personálu – odborná péče. 
 
 
 
 
Záruční lhůty potravin 
 
U různých druhů surovin se její délka liší, je dána chemickým složením potraviny-
výrobce zodpovídá za kvalitu a nezávadnost výrobku po celou záruční dobu za předpokladu, 
že výrobek je řádně ošetřován a skladován podle jeho pokynů./reklamace/ 
 
Přejímání a ošetřování potravin/ dodací list/: 
kvantitativní přejímka – množství jednotlivých dodávaných druhů do skladu 
kvalitativní př.- současně s kvantitativní-.-neporušenost obalů, jejich označení, datum výroby, 
namátkově i smyslové hodnocení 
 
 
Sklady: 
 
1. Suché-kolem 15 °C, ne vyšší než 20 °C,  s 60% rel. vlhkostí vzduchu, 1.podlaží, na sever, 
obiloviny, cukr, olej,pochutiny…Lehce omyvatelné podlahy, vybílené stěny, dřevěné nebo 
kovové regály, dřevěné rohože, dveře kovové,oplechované, okna-síťovina, skla-modrá barva 
 
2. Chladné –kolem 8° C,s 70-80 % relat.vlhkostí , tuky, vejce, marmelády, kompoty… 
Dokonalé větrání, tmavé, i mrazicí boxy pro mražené suroviny. 
 
 
 
Konzervace potravin 
 
- význam: prodloužení životnosti potravin 
- cíl: omezení, zastavení nebo zničení činnosti enzymů a mikroorganismů 
- umožňuje uchovat dostatečné množství sezónních potravin- ovoce, zeleniny 
-u konzervované potraviny – maximálně zachovat:  biologickou hodnotu 
                                                                                    smyslové vlastnosti 
                                                                                    stravitelnost 
                                                                                    přirozený vzhled 
                                                                                    konzervované potraviny  



Způsoby konzervace: 
 
1. Anabióza = potlačování nebo zastavení činnosti mikroorganismů 
 
Konzervace sušením= odnímání vody z potraviny, tím se potravina stává nevhodným 
prostředím 
                                    pro mikroorganismy 
                                    - sušárny, slunce 
 
Konzervace mražením-prudké ochlazení potraviny v mrazících boxech nebo v tunelech 
                                    - teplota v jádře potraviny od: -7 do -16°C, voda se mění v led, 
                                     dlouhodobé skladování: -18°C 
 
Konzervace cukrem- potravina je přesycena  koncentrovaným roztokem cukru/ pro 
nedostatek 
                                  volné vody se stává nevhodným prostředím pro mikroorganismy 

- u ovoce 
 
Konzervace octem- kyselé prostředí/ nevhodné pro činnost mikroorganismů/, zelenina, 
okurky… 
 
Konzervace alkoholem- alkohol vytváří hypertonické prostředí, nevhodné pro 
mikroorganismy 
 
Chemická konzervace- za použití konzervačních prostředků / kyselina benzoová, sorbová/ 
                                     ! jen určitá koncentrace 
/ konzervace solením, uzením,nakládáním do laků/ 
 
 
2. Abióza / zabióza/ = usmrcení všech mikroorganismů vysokou teplotou 
                                  - hermetické uzavření v obalu, odolný vůči teplotě, vnějšímu prostředí, 
                                   obsahu 
Pasterace – zahřátí na teplotu 65-85°C, ničí mikroorganismy,ale jejich spory neporušeny 
 
Sterilace- teplota 100°C, zničení mikroorganismů i spor 
 
Uperizace- 150°C + okamžité zchlazení/mléko/ 
 
3. Cenoanabióza - využívá určitých druhů mikroorganismů, které vytvářejí látky lidskému 
zdraví, neškodné, ale svým účinkem potraviny konzervují,  
                            - potravinu aromatizují a mění její chuť- př. mléčné kvašení a alkoholové 
kvašení 
 
 
 
 
 
 


