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Témata: 

1. Tuky.  

2. Rostlinné oleje. 

3. Videopořad: Jídlo s.r.o. – Slunečnicové a  

     řepkové oleje 

 

1.Tuky.  

- lehčí než voda, ve vodě nerozpustné 

- nejsou těkavé, nevypařují se 

- silným zahříváním se rozkládají- 

denaturují na akrolein/ zapáchající látky 

škodlivé zdraví/ 

- na vzduchu žluknou a mýdelnatí 

- pohlcují pachy a vůně 

 

Rozdělení tuků : 

a/ podle původu:  

rostlinné oleje- olivový, řepkový, 

slunečnicový,sójový, 

podzemnicový,kukuřičný…                    



  rostlinné tuhé tuky - kokosové, palmové, 

palmojádrové a kakaové máslo 

                              

 živočišné tuky - máslo, sádlo, lůj, rybí tuk 

 

b/ podle konzistence: tekuté 

                                     mazlavé 

                                     tuhé 

 

c/ podle způsobu úpravy:  

- ztužené pokrmové tuky 

- margaríny- směsi rostlinných a 

živočišných tuků, mohou být mazlavé 

až tuhé 

 

Složení tuků 

- tuky jsou sloučeniny vyšších mastných 

kyselin s trojsytným alkoholem- 

glycerolem 

- vyšší mastné kyseliny v tucích 

jsou:nasycené - kys. máselná, stearová, 

palmitová…….                                                      



nenasycené- kys.olejová, linolová, 

linolenová… 

 

- poměr těchto kyselin určuje tuhost tuku 

- více nasycených kyselin- vyšší bod tání-

tužší tuky                                                                   

- více nenasyc. kys.- nižší bod tání- 

tekutější tuky 

- v tucích- hlavně živočišných – 

 vit. rozpustné v tucích: vit. A, D, E, K ,F 

- malé množství látek-fosfolipidy/lecitin/                                   

- steroly- cholesterol/ + - / 

- tuky jsou bohaté na nenasycené mastné 

kyseliny- hodnotnější pro výživu 

 

Vady tuků 

- způsobeny: 

nevhodným použitím základní suroviny                     

zpracováním ve výrobě, 

při použití                     

nevhodným uložením a skladováním                     

přítomností bílkovin, vlhkostí, přístupem 



vzduchu/O/, mikroorganismy, teplem, 

světlem 

                      

 - nejstálejší tuk: kakaové máslo, nejméně 

stálý- máslo 

- znehodnocení tuků- žluknutí- 

způsobeno mikrobiálním enzymovým 

rozkladem, 

 žluknutí urychluje: kyslík, světlo, teplo 

- při žluknutí se tuky štěpí  na nižší mastné 

kys./ kys. máselná/ + 

glycerol+okysličením vznikají 

nežádoucí zapáchající látky aldehydy a 

ketony 

 

Skladování: sklady čisté, suché, bez 

cizích pachů a vůní, dobře větratelné, bez 

slunečních paprsků 

- chladírny- stálá teplota 

 

 

 



2. Rostlinné oleje 

= kapalné tuky získané z různých částí 

rostlin obsahujících tuk  - z plodů, jader, 

semen apod.lisováním nebo extrakcí a 

následnou rafinací 

- mají vyšší obsah esenciálních vyšších 

mastných kyselin než tuky živ. původu – 

zdrav. vhodnější 

 

Rozdělení:  

a/  podle reakce při přístupu vzdušného 

kyslíku 

- nevysychavé-netuhnoucí- olivový, 

ricinový….                                                                                 

-zůstávají tekuté  

                                                                              

- polovysychavé-polotuhnoucí-řepkový, 

sójový, podzemnicový, slunečnicový…-

postupně se mění na polotuhou hmotu                                                                      

                                                                                 

-vysychavé-tuhnoucí- makový, lněný, 

ořechový..                                                                                  



- mění se na pryskyřičné hmoty- 

v kosmetice, výroba barev, laků 

 

b/ podle surovin 

olivový olej- z plodů olivovníku 

evropského, nejkvalitnější                              

řepkový olej- ze semen řepky olejky                              

slunečnicový- ze semen slunečnice, 

kvalitní, biologicky hodnotný                               

sójový – ze sójových bobů sóji luštinaté, 

kvalitní 

podzemnicový- ze semen podzemnice 

olejné, kvalitní                              

kukuřičný - z klíčků kukuřice obecné                              

lněný-ze semen lnu, 

makový, bavlníkový 

 

Získávání olejů a jejich úprava 

- lisováním/ za tepla nebo za studena/ 

- extrakcí nebo kombinací obou metod    

 

 



Lisování se používá pro olejniny, které 

mají vyšší obsah tuku/ min. 20-30% /. Při 

lisování se využívá k získávání oleje ze 

semen, plodů nebo jader tlak. Lisuje se na 

šnekových, resp.hydraulických lisech.                 

Provádí se buď lisování za tepla, při 

kterém v průběhu výroby dochází 

k tepelné úpravě olejnatých semen nebo 

lisování za studena, kdy k tepelné úpravě 

semen nedochází. 

 Lisování za tepla – nejprve se 

očištěná, rozdrcená a rozemletá 

surovina klimatizuje- 

tzv. že se zahřívá a napařuje při 80-

100°C, což usnadní vytékání oleje 

z buněk, poté pak následuje 

lisování. Produktem je surový olej, 

který je nutno rafinovat. Tuhé 

zbytky po lisování – pokrutiny, 

obsahují ještě 8% i více tuku, který 

se dá získat extrakcí. 

 



 Lisování za studena – surovina se 

opět čistí, drtí a mele, ale 

klimatizace se neprovádí, lisování 

se provádí nižším tlakem na 

speciálních šnekových lisech. 

Takto získaný olej se nerafinuje, 

pouze se čistí nejprve promýváním 

vodou a poté mechanicky/ 

usazováním, filtrováním a 

odstřeďováním./ 

 

Extrakce – používá se pro olejniny, které 

mají nižší obsah tuku /méně než 20% / a 

pro získání olejů z pokrutin 

- provádí se v extraktorech, kde se na 

surovinu působí organickým 

rozpouštědlem / nejčasteji n-hexan/. 

Po provedené extrakci se oddestiluje 

n-hexan a vznikne surový olej, který 

se opět musí rafinovat. Oleje získané 

extrakcí jsou méně kvalitní. 

 



 Úprava oleje:- surový olej- kromě 

olivového- nelze použít k potravinářským 

účelům- obsahuje zbytky různých slizů, 

bílkovin, nečistot, barviv, volných 

mastných kyselin- nepříjemné pachy, chuť 

a zákal- musí proběhnout rafinace 

surového oleje 

- před vlastní rafinací- zahřátí surového 

olej na teplotu, při které nepotřebné látky 

zkoagulují 

-  vlastní  rafinace- pomocí alkalického 

hydroxidu se volné mastné kys. srazí na 

vločkové mýdlo /usadí se u dna/                              

 - olej se stáhne, propírá horkou vodou až 

je úplně čistý, odstraní se voda                              

 - olej se vybělí aktivním uhlím nebo 

bělícími hlinkami/lehce nažloutlá nebo  

bezbarvá barva/                               

 - vybělený se vodní párou zbaví 

chuťových a pachových látek/chuťově a                                  

aromaticky neutrální/                               

- plnění do lahví, plastu 



Vlastnosti olejů 

- čirý vzhled- při teplotě 15°C, případný 

zákal musí zmizet po zahřátí na 80°C, 

zchlazením na 40°C musí zůstat čirý 

- příjemná, neutrální vůně a chuť- osobitá 

po výchozí surovině, nesmí být nakyslá, 

nažluklá, rybinatá 

 

Druhy konzumních olejů 

- podle způsobu výroby: 

-  panenské/ lisované za studena, 

nerafinované/   

- rafinované 

                 

   - podle složení: 

   -  jednodruhové 

   - směsné                                                        

 

Panenské oleje 

- olivový olej- jakostní stupně:  

- extra jakostní panenský olivový 

olej- extra virgin olive oil                                                



- jemný panenský olivový olej- fine 

virgin olive oil                                                    

- panenský olivový olej-ordinary 

virgin olive oil 

 

Rafinované oleje 

- jednodruhové- uvádějí se s názvem 

suroviny, ze které byly získány- např. 

slunečnicový, řepkový, sójový, 

podzemnicový 

 - kvalitní oleje získané lisováním a 

rafinací, použití za tepla i za studena 

- směsné oleje- směsi různých druhů 

rafinovaných olejů, které byly získány 

lisováním i extrakcí 

- směsi se mění podle druhu použitých 

olejů- 

např. stolní olej- základem je olej 

řepkový- vhodný na smažení, pečení, 

grilování 

rostlinný jedlý olej- na smažení,                    

dušení, fritování 



Použití olejů 

- v restauračním stravování, domácnostech 

- v CUV: 

- ke smažení CU výrobků 

- jako tuková přísada do různých 

šlehaných hmot, pálené hmoty, kynutých 

těst… 

- pomocná látka při modelování 

- mazání plechů, tvořítek, tavení cukru 

 

Skladování 

- teplota- do 20°C 

- ochrana před slunečním světlem 

- záruční doba: 6 měsíců ode dne výroby 

 

 

 

 


