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Témata: 

1. Tuhé rostlinné tuky.  

2. Máslo I. 

 

1.Tuhé rostlinné tuky 
Charakteristika - získávají se stejným způsobem 

jako oleje( rozdílná konzistence,tuhost je způsobena 

převahou nasycených mastných kyselin),některé - při 

20°C se stávají mazlavými        

- nad 30°C tají                             

 - výchozí surovinou: plody a semena stromů 

pěstovaných v subtrop. a tropických pásmech ve 

Střední a Jižní Americe, v Africe, na mnoha ostrovech 

v Tichém, Indickém, Atlantském oceáně… 

 

Druhy: 

Kokosový tuk (kokosové máslo)- lisováním sušených 

jader kokosových ořechů(nažloutlá barva, ostrá vůně- 

rafinace- zbaví se nežádoucích vlastností)                                                  

  - při teplotě 20°C – tuhé a křehké, při 25°C rychle 

měkne a taje                                                 

 -  příjemná vůně a chuť po kokosu                                                   

- nestálý, snadno žlukne 

 

 



Palmový a palmojádrový tuk(máslo)- z plodů palmy 

olejnaté 

-  z oplodí, ze semen               

-  taje při teplotě 30°C 

 

Kakaové máslo-  velmi stálý tuk, taje při teplotě 33°C, 

příjemná chuť a vůně po kakau 

- lisováním pražených kakaových bobů           

viz- téma kakao - boby se fermentují, suší, praží, drtí, 

zbavují slupek, rozemílají- kakaová hmota-  

kakaová hmota se lisuje v hydraulických lisech-

kakaové máslo, z vylisovaného koláče zbylé kakaové 

hmoty se vyrábí kakaový prášek 

-kakaové boby- asi 50% kakaového másla                          

 

Použití 

- kokosový, palmový, palmojádrový tuk 

- k výrobě pokrmových a emulgovaných  tuků/ 

margarínů/, v  CUV se nepoužívají 

 

- kakaové máslo  

-v CUV se nepoužívá 

- výjimečně: při výrobě dekoračních výrobků 

modelovaných z pravé čokolády, k potahování 

některých výrobků 

- při výrobě čokoládových bonbónů, čokolády, 

trvanlivého pečiva 

- v lékařství, farmacii, kosmetickém průmyslu 



Živočišné tuky- máslo, sádlo, lůj, rybí tuky 

 

Máslo 

- nejpoužívanější a nejrozšířenější živočišný tuk 

- snadno stravitelné 

- vysoká biologická hodnota/ vit. A,D/ 

- příjemná, dobrá chuť, vůně a barva 

- snadno roztíratelné 

! krátká trvanlivost 

- používání za studena, k přípravě teplých pokrmů, 

v CUV, společném stravování 

- bod tání- 30-37°C 

 

Druhy  

- máslo čerstvé a máslo stolní- obsah tuku min.80% 

- máslo se smetanovým zákysem- obsah tuku min. 

75% 

- máslo se sníženým obsahem tuku- obsah tuku min. 

60% 

- máslo s nízkým obsahem tuku- obsah tuku min. 

39% 

 

Čerstvé máslo nesmí být starší více než 20 dnů od 

data výroby, stolní- po výrobě je zmraženo a 

skladováno max. 2 roky, po vyskladnění – spotřebovat 

do 20 dnů. 

Dříve vyráběné pomazánkové máslo- obsah tuku min. 

31% /, smetanová chuť a vůně, stejnorodá 



konzistence, výhoda- dobrá roztíratelnost, dnes se 

nesmí dle předpisů EU označovat jako máslo kvůli 

nízkému obsahu mléčného tuku – označení tradiční 

pomazánkové 

 

Složení 

mléčný tuk 

netuky –látky, které byly původně v mléce a dostaly 

se při zpracování až do másla: 

               bílkoviny-0,6% 

               mléčný cukr 

               kyselina mléčná 

               minerální látky, vitamíny 

               voda 

 

 

 

 


