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Téma: Upravené tuky – A) ztužené a pokrmové t. 

                                          B) emulgované t. 

A: Ztužené a pokrmové tuky 
- stoprocentní, čisté tuky bez vody 

- v pevném stavu- bílá až mírně nažloutlá barva, příjemná neutrální vůně 

a chuť, konzistence tuhá až slabě mazlavá 

( rozdíl mezi ztuženými a pokrmovými tuky je pouze v použité tukové 

násadě, ztužené tuky-násada vyrobená ze ztužených rostlinných nebo 

živočišných tuků a jejich směsí, u pokrmových tuků – násada vyrobena 

smícháním více druhů tuků nebo přidáním tuku upraveného ztužováním 

nebo přeesterifikací) 

- Omega, Lukana, Kosmos, Planta, šlehané tuky- Ceres soft, Frito soft - 

získáme je našleháním tukové násady s dusíkem, snadno se krájí a 

zapracovávají do těsta 

 

Výroba ztuženého pokrmového tuku 

- k výrobě se používají rafinované tuky a rostlinné i živočišné oleje, 

nejčastěji olej podzemnicový, slunečnicový, lze použít i rybí oleje 

- tekuté oleje obsahují nenasycené mastné kyseliny, které se musí nejprve 

ztužit - nasytit vodíkem tak, aby vznikla větší část nasycené mastné 

kyseliny stearové, která činí tuk tuhým 

- toto nasycení = ztužování = hydrogenace se provádí za přítomnosti 

katalyzátoru- niklu upraveného zvláštním způsobem 

- při hydrogenaci se olej zbaví svých typických příchutí a stupněm 

nasycení lze vyrobit tuky o libovolném bodu tání 

 

           kapalný olej  +  H2  +      ______Ni________      ztužený tuk 

                                                  t = 200°C 

 

 

- vzniklá směs se po hydrogenaci a případné přeesterifikaci( přeměna 

trans kyselin na cis kyseliny) 

vytemperuje na určitou teplotu vhodnou ke šlehání a našlehá se za 



současného chlazení, až vznikne tuhnoucí tuková hmota 

- ve formovacích strojích se upraví do tvaru kostek a balí( pergamenové 

a hliníkové fólie, plnění do větších bloků, sudů….) 

 

( hydrogenace tuků viz obrázek v učebnici) 

 

Vlastnosti ztužených a pokrmových tuků 

- zcela prosté vody -  k ředění cukrářské kakaové polevy a čokolády, 

k výrobě tukových polev a ke smažení 

- k přípravě různých druhů tukových náplní (neovlivní chuť hlavní 

chuťové suroviny) 

- krémy a náplně vyrobené z těchto tuků se dají dobře vyšlehat, jsou 

trvanlivější, nejsou tak náchylné k řídnutí za vyšší teploty (vyšší bod tání) 

než např. z másla 

 

Použití 

- krémy, náplně 

- k vymazání různých forem, potírání plechů před pečením 

- ve směsi s olejem(i bez oleje) - při modelování z modelovacích hmot 

- na potření hotových ozdob nebo výrobků k dosažení lesku a k zamezení 

osychání 

 

Skladování 

- do 18°C, kartóny na rohožích-  od stěn (8 vrstev) 

 

 

B: Emulgované tuky 
- emulgovaný tuk je emulze, ve které je vodní složka rozptýlena v tukové 

složce 

- je to emulze vyrobená z jedlých rostlinných i živočišných tuků 

obohacených o smetanu, mléko, syrovátku, vodu a různé přísady 

- tuk hladký, nažloutlé barvy připomíná chutí a vůní máslo nebo použité 

suroviny 

- vláčný, mazlavé konzistence, snadno roztíratelný, bod tání 30-36°C 

 

Složení emulgovaných tuků 

- není stejné, obsahují: 

- tukovou složku- rafinované tuky rostlinného a živočišného původu 

- vodní složku - mlékárensky ošetřené pasterizované nebo sušené mléko, 



odtučněné mléko, syrovátku, zakysanou smetanu nebo vodu 

+ další přísady  -  lecitin nebo jiné emulgátory, jedlou sůl, barvivo(beta 

karoten), stabilizační a konzervační látky, vitamíny rozpustné v tucích 

A,D,E(obohacování-fortifikace) 

 

Výroba emulgovaných tuků 

- téměř stejná u všech druhů 

- připraví se tuková násada – smísí se pevný tuk( ztužený rostlinný tuk, 

živočišný tuk nebo mléčný tuk) s rafinovaným rostlinným olejem v 

poměru 6:4 až 4:6  a to podle požadované konzistence jednotlivého druhu 

tuku 

-  tuková násada se rozehřeje a podle druhu vyráběného tuku se přidá 

příslušná vodní složka a další přísady 

- směs se vpouští do máselnice (stloukací stroj – stlouká se podobně jako 

máslo) nebo do emulzorů (zde se tuk emulguje tlakem přes trysky)- 

vzniká tuková emulze 
- následuje chlazení, hnětení a míchání směsi na stejnorodou hmotu 

- hotová hmota se ve formovacích strojích a plnicích strojích upravuje 

a balí do spotřebitelských obalů                  

 

a/ Margarín 
- emulgovaný tuk podobný máslu s podobnými smyslovými 

vlastnostmi - nažloutlá barva, hladký, chutí a vůní připomínající 

máslo - původně vznikl jako náhražka másla, dnes je plnohodnotným 

tukem pro průmyslovou výrobu i domácnost  

- při teplotě 20°C je vláčné, mazlavé konzistence a snadno se roztírá 

- bod tání je mezi 30 až 36°C 

 

Složení: 

- není vždy naprosto stejné 

- obsahuje rafinované tuky rostlinného a živočišného původu= tuková 

složka   

+  vodní složku =  mléko (mlékárensky ošetřené pasterizované nebo 

sušené), syrovátku, zakysanou smetanu nebo vodu a další přísady jako 

lecitin a jiné emulgátory, jedlou sůl, barviva, stabilizační a 

konzervační látky a vitamíny rozpustné v tucích (A,D E) 

 

 

 



Výroba: 

- připraví se tuková násada vyrobená z rostlinných tuků a max. 3% 

mléčného tuku 

- tuková násada se rozehřeje a podle druhu vyráběného margarínu se 

přidá příslušná vodní složka a další přísady 

- směs se vpouští do máselnice (stloukací stroj – stlouká se podobně jako 

máslo) nebo do emulzorů ( zde se tuk emulguje tlakem přes trysky) - 

vzniká tuková emulze 
- následuje chlazení, hnětení a míchání směsi na stejnorodou hmotu 

- hotová hmota se ve formovacích strojích a plnicích strojích upravuje 

a balí do spotřebitelských obalů 

 

Obrázek-viz. učebnice 

Margarín rozlišujeme podle obsahu tuku na: 

- margarín -80-90 % tuku 

- margarín se sníženým obsahem tuku- 60-62 % 

- margarín s nízkým obsahem tuku- 39-41 % 

- margarín s velmi nízkým obsahem tuku- max. 31 % 

 

Margaríny s obsahem tuku kolem 40 % se někdy také označují jako 

halvaríny. 

 

b/ Směsné emulgované tuky 

- jejich tuková násada musí obsahovat min. 15 % a max. 80 % mléčného 

tuku, který je doplněn rostlinným nebo živočišným tukem, popř. oběma. 

- rozlišujeme je podle obsahu tuku stejně jako margaríny 

 

 Použití a skladování emulgovaných tuků 

- nejvyhledávanější při výrobě CUV 

-  k přípravě mnoha druhů těst, k výrobě tukových krémů, náplní, jako 

tuková přísada do šlehaných hmot, mají stejné uplatnění jako máslo 

 

- měkké emulgované tuky - nižší bod tání, vhodné pro přípravu krémů za 

studena, mají vysoký nášleh - tj. přijímají více vzduchových bublin - 

zvětšují objem 

- tuhé(tažné) - vyšší bod tání - vhodné na pevná těsta a tepelné zpracování 

Skladování: suché, čisté sklady, teplota do 15°C, odděleně od aromat. 

látek, bez přímého slunečního světla, vrstvy po 8 kusech, dřevěné 

rohože 



 

 

 

 


