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A: Rozdělení ovoce - pokračování – bod 2, 3 

 
2. Ovoce tropického a subtropického pásma:   

citrusové 

ostatní dovážené + speciální exotické 

skořápkové 
 

a) citrusové ovoce 

pomeranče 

- plody stromu citroník čínský, jehož pravlastí je Čína 

- dnes se pěstuje kolem Středozemního moře, v tropických pásmech Afriky, jižní 

Ameriky, Austrálie,… 

-  strom kvete bílými aromatickými květy 

- plody jsou kulaté nebo mírně oválné, žluté, oranžové až červenavé barvy 

- kůra obsahuje vonné silice, dužina je sladká až sladko kyselá, houbovitá a 

šťavnatá, příjemné chuti a vůně, žluté nebo oranžové až červené barvy, složena 

z 8-10 dílků, barva a tvar se mění podle sklizně 

 rané pomeranče: mají světlou a nakyslou dužinu 

 pomeranče z hlavní sklizně: jsou kulovité, sladké bez semen a velmi jakostní 

nebo vejčité, drobnější s polokrvavou nebo krvavou dužinou 

pomeranče z pozdní sklizně: kulovité, s hladkou slabou kůrou a žlutou až 

oranžovou sladkou dužinou 

 

mandarinky 

- plody stromu citroníku mandarinky 

- plody mají zploštělý tvar a slabší pórovitou, snadno loupatelnou slupku 



- dužina je mdle sladká, silně aromatická, žluté až oranžové barvy 

- původem z Filipín, pěstováno kolem Středozemního moře 

 

citrony 

- plody jsou citroníku citronu, původem z Indie a Číny, který se pěstuje v teplých 

zeměpisných pásmech jako pomerančovník 

- strom je menší a plody jsou vejčitého tvaru, světle žluté až žlutozelené barvy 

- sklízejí se obvykle zelené a nechávají se v teple dozrát 

- kůru tvoří žlutá vrstva a bílá vrstva, je velmi bohatá na éterický olej a této 

aromatičnosti se využívá i při ochucování cukrářských hmot a těst 

- dužina je masitá, šťavnatá, rozdělena na 10-12 dílků výrazně kyselé chuti 

- kvalitu ovlivňuje doba sklizně 

 

limety 

- zelené plody s dužinou bez jader, příjemně nakyslé chuti, která obsahuje 

podstatně více šťávy než citrony 

 

grapefruity 

- plody stromu citroníku grapefruitu, odrůdy citroníku, původem z oblasti Antil 

- plody jsou kulovitého tvaru, mohou mýt i přes 10 cm v průměru, jsou žlutavé až 

nazelenalé barvy 

- kůra se špatně loupe a není aromatická jako u pomerančů a citrónů 

dužina je šťavnatá, nasládlá, osvěživě nakyslá a nahořklá 

 

- kromě dužiny se z citrusových plodů používá i kůra např. kůra z hořkého 

pomeranče se používá na výrobu oranžátu (kandovaná slupka) nebo kůra 

z cedrátu (zelený citron) se kanduje na výrobu citronátu 

 

pomelo 

- plod stromu citrus grandis, původem z jihovýchodní Asie 

- největší citrusové ovoce, dorůstá až 5 kg, vidět jsou okolo 1 Kg 

- dužina je bledě žlutá, oranžová až červená 

- vydatným zdrojem vápníku, konzumuje se syrové 

 

b) ostatní dovážené ovoce 

ananasy 

- plody ananasovníku chocholatého, původem z Jižní a Střední Ameriky, vytrvalé 

rostliny 



- plod je složen ze srostlých bobulí, zdužnatělých listů a osy, která prorůstá 

středem a na vrcholu končí chocholem listů, vytváří srostlé plodenství  

o hmotnosti i přes 3 Kg) 

- na povrchu jsou hrubě bradavčité a zlatožluté barvy 

- dužina je žlutá, poměrně tuhá, ale šťavnatá 

- mdlá, sladce nakyslá chuť je příjemně chladivá a silně aromatická 

- slupka i osa jsou dřevité, nepoživatelné 

 

banány  Jídlo s. r. o. - videopořad banány 

- bobule polodlouhého tvaru ze stromu banánovníku rajského nebo obecného, 

původem z Asie 

- plody mohou být až 20 cm dlouhé a 4 cm silné, jsou mírně obloukovitě 

zakřivené 

- zelené až sytě žluté barvy, mají snadno loupatelnou slupku 

- plodenství má tvar velikého klasu nebo trsu, v němž bývá až 80 banánů 

- dužina je moučná, škrobově mdlé chuti, nevýrazně sladká, ale 

s charakteristickou intenzivní vůní 

- sklízejí se nedozrálé, zelené a teprve během dopravy nebo ve zvláštních 

klimatizovaných skladištích dozrávají 

 

kiwi 

- plody aktinídie čínské, dřevité liány, původem z Číny 

- je tvarově podobné velkému tmavě zelenému vejci, s hnědě oplstěným 

povrchem 

- po oloupání tenké slupky má světle zelenou dužinu, uprostřed s drobnými 

semínky, které se neodstraňují 

- chuť má velmi dobrou, příjemnou, připomínající kombinaci ananasu, jahod a 

angreštu 

 

speciální exotické ovoce odkaz na inter. stránky :  

 Ovoce- exotické ovoce (popis, pěstování, videa) 

avokádo 

- plod stromu avokáda amerického, původem ze Střední Ameriky 

- v barvách od žlutozelené přes tmavozelenou, fialovou až hnědočernou a 

v mnoha tvarech 

karambola 

mango 

mochyně 



papája 

granátové jablko 

kaki 

rambutan 

liči 

maracuja 

datle 

fíky 

durian 

c) skořápkové ovoce – podrobně viz budoucí téma 

Jádroviny 
mandle 

pistácie 

burské oříšky 

kešu oříšky 

piniové oříšky 

para ořechy 

kokosové ořechy 

kaštan jedlý 

 

3. Zelenina s vlastnostmi ovoce 
tykev (dýně) 

meloun 

reveň (rebarbora) 

 

B: Chemické složení ovoce – učebnice str. 137 
Ovoce obsahuje v průměru 80 až 86 % vody a 14 až 20 % sušiny. Některé  

druhy mohou mít i přes 90 % vody.  

Chemické složení a obsah jednotlivých látek v ovoci kolísá (i u jednoho druhu) podle 

odrůdy, klimatických podmínek, při vegetaci, složení půdy, velikosti plodu, stupně 

zralosti atd.  

V ovoci jsou: 

- sacharidy: glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, celulóza, a pektiny 

- bílkoviny: většinou jen v nepatrném množství 

- tuky: rostlinné oleje hlavně v semenech a jádrech, v plodech oliv 

- vosky: jako voskový kryt slupek 

- organické kyseliny: jsou v každém ovoci- kyselina jablečná, vinná, 

 citronová, v menším množství i salicylová, benzoová, boritá, šťavelová aj. 

- minerální látky: sloučeniny draslíku, vápníku, sodíku, hořčíku, fosforu, 



   síry, železa, chlóru 

a stopové prvky – jód, fluór, měď, mangan, zinek apod. 

 - vitamíny: C, skupiny B, provitamín A, v malém množství E, K, P, PP 

Kromě těchto látek mohou být v různých druzích ovoce přítomny:  

polyfenolové látky, glykosidy, saponiny, silice, enzymy, fytoncidy, 

 fytohormony a rostlinná barviva 

 ! Výjimka: skořápkové ovoce- 4-8% vody, některé až 60% tuků - 

viz jádroviny. 

 

 

C: Konzervování ovoce – učebnice str. 137 – 139 
( některé konzervované výrobky budou probírány podrobně 

v kapitole ovocné výrobky) 
 

Způsoby konzervování ovoce 

- snaha udržet ovoce z období zralosti a sklizně po delší dobu 

1. konzervace chladem 

2. konzervace teplem 

3. výroba ovocných šťáv a sirupů 

4. výroba kvasných produktů 

 

1. konzervace chladem 

- zabraňuje rychlé rozkladné činnosti mikroorganismů (buď zpomalení nebo 

zastavení) 

a/ v chladírnách - při teplotě 0 - 4°C / podle druhu ovoce/ 

                          - od několika dnů - měkké ovoce, až po několik měsíců - tvrdé ovoce 

 

b/ v mrazírnách - zmrazováním při teplotě  -18 až -20°C 

                          - hlubokým zmrazováním při -36°C (v prostředí tekutého dusíku) 

 

- uchovávání ovoce- při teplotě -18°C 

- ovoce musí být:- kvalitní, nesmí být nakažené, maximální hygiena 

                            - udržuje si biologickou hodnotu jako čerstvé 

! zmrazené ovoce- ihned po rozmrazení zpracovat 

 

2. konzervace teplem 

- teplo - buď jediným činitelem( sušení…) nebo např. s cukrem 

a/ sušení ovoce - úkol: - odstranit z ovoce 80-90 % obsahu vody 

                                    - zabrání činnosti mikroorganismů (sušené ovoce nepodléhá  

                                      zkáze) 

                                    - sušíme jen ovoce výborné jakosti 

                                    - suší se v sušárnách i na slunci -  teplé oblasti 

- v sušárnách - na lískách- počáteční teplota 30-40°C, konečná při dosušování až 

95°C, nutná cirkulace vzduchu 



- některé ovoce se před sušením upravuje - pere, loupe, odpeckovává, krájí na 

menší kousky, síří, paří 

- po usušení se znovu třídí, balí, popř. lisuje 

- př. švestky, meruňky, jablka, některé odrůdy vinné révy, fíky, datle, ananas, papája, 

banány… 

Nové metody sušení: A/  osmotická metoda sušení – plody zůstávají měkké- 

zachovávají se 38% vody 

 

                                   B/ vymrazování – na pouhé 2% vody – jde vlastně o sušení 

                                                                mrazem (sublimační sušení) 

- kousky čerstvého ovoce se nejprve šokově zmrazí, poté se ovoce umístí do sušárny 

a voda ze zmraženého ovoce sublimuje, takto sušené ovoce si v maximální míře 

zachová vitamíny a minerály a také svou texturu a aroma, které bývají při sušení 

horkou cestou zničeny. 

 

b/ zavařování ovoce - s cukrem nebo bez cukru = kompot 

- upravené čerstvé ovoce se ukládá do plechových nebo skleněných nádob, zalévá se 

cukerným nebo bezcukerným roztokem, nádoby se uzavřou a sterilují 

 

c/ rozváření ovoce – s cukrem nebo bez cukru = džemy, marmelády, protlaky, 

                                                                             povidla 

džem - vznikne rozvařením celého nebo děleného ovoce s cukrem,                                            

zahušťuje se varem 

 

ovocná směs -  marmeláda - vznikne rozvařením propasírovaného ovoce – dřeně                                 

s cukrem, zahušťuje se varem 

 

protlak - buď rozvařením propasírovaného ovoce – dřeně s cukrem, nebo pouhým 

rozvařením a sterilací 

                                                

povidla - zahuštěním propasírovaného ovoce  - dřeně varem bez přidání cukru, 

tepelnou úpravou se zničí všechny rozkladné mikroorganismy, přidaný cukr působí 

jako konzervační látka 

polotuhá až tuhá konzistence, obvykle nedoslazená, jednodruhová, smíšená 

 

3. konzervace cukrem - proslazování- ovoce se nasytí na 30% obsah cukru v dužině 

- ten ovoce konzervuje 

 

4. výroba ovocných šťáv a sirupů 

Získáváme: 

a/ ovocné šťávy - čisté ovocné šťávy konzervované menším množstvím cukru a 

pasterací 

 

b/ mošty - čisté ovocné šťávy upravené filtrací a sterilací 

 



c/ sirupy - čisté ovocné šťávy zahuštěné cukrem ( cukr- konzervační činitel)  

 

5. výroba kvasných produktů z ovoce 

- využívá se schopnosti různých druhů ušlechtilých kvasinek (mění cukr na alkohol, 

popř. dále alkohol na kyselinu) 

 

a/ ovocná vína - alkoholické nápoje vzniklé vykvašením ovocných moštů pomocí 

ušlechtilých vinných kvasinek 

12 - 15 % alkoholu 
 

b/ ovocné pálenky (destiláty) - silnější, vícestupňové alkoholické nápoje                                             

- vyrábí se z rozmačkaného, drceného, popř. i celého ovoce                                             

- po vykvašení se ze slabého alkoholového roztoku získá destilací pálenka 

45-65 % alkoholu 

 

c/ ovocné likéry - vícestupňové alkoholické nápoje získané vyluhováním - extrakcí, 

macerací čerstvého ovoce ve vysokoprocentním alkoholu, nebo v pálence přislazené 

cukrem, popř. zahuštěné škrobovým sirupem 

25-35 % alkoholu 

 

d/ ovocné octy - získávají se octovým kvašením slabých alkoholických roztoků, které 

vznikly vykvašením ovocných moštů, ovocných zbytků nebo rozdrceného ovoce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


