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A: Domácí úkol - doplň názvy exotického ovoce 
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B: 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C: Ovocné výrobky 

 
1) Kompoty 
Třídění a praní ovoce 

- odstraní se nakažené a poškozené plody, stopky 

- poté se ovoce propírá vodou 

Úprava ovoce 

- loupání, odpeckování nebo dělení, zbavení jadřince 

- loupat – jablka, hrušky, švestky, meruňky, broskve,… 

- odpeckovat – třešně, višně,… 

- půlit – švestky, meruňky, broskve,… 

- jadřince – jablka, hrušky 

Síření 

- bělení ovoce, které při úpravách hnědne př. jablka,… 

- ovoce se vkládá do roztoku kyseliny citronové nebo siřičité, které zabrání 

hnědnutí 

Blanšírování 

- je předváření ovoce 

- dělá se to proto, aby se živé buňky usmrtily a ovoce bylo měkčí 

- drobné ovoce se může do nádoby sypat 

Zalévání cukerným roztokem 

-  do nádob se nalévá horký cukerný roztok 

- cukerný roztok může být okyselen kyselinou citronovou 

- roztok obsahuje cca 20% cukru 

Uzavírání nádob 

- provádí se ihned po zalití cukerným rozvarem 

Sterilace 

- má za úkol zničit mikroorganismy, které by mohly způsobit kvašení kompotů 

- steriluje se podle druhu ovoce při teplotě 80 - 100°C po dobu, aby došlo 

k prohřátí celého obsahu cca 10-30min. 

Vychladnutí a uložení 

- hotové kompoty se zchladí a uloží do skladů 

 

2) Ovoce v nálevech 

 blanšírovací voda – ovoce obsahuje malé množství cukru, je vhodné pro 

diabetiky 



 šťáva z ovoce – ovoce také obsahuje malé množství cukru, je vhodné pro 

diabetiky 

 lihovina – ovoce vhodné k přípravě bowlí a koktejlů, ovoce v silných lihovinách 

je určeno  k výrobě likérových čokoládových bonbónů, např. višně v koňaku 

 octový nálev: ovoce v tomto nálevu (např: švestky) se používá ve studené 

kuchyni 

 

3) Proslazené ovoce 
- šťáva v ovoci se nahrazuje silným roztokem cukru, jehož koncentrace 

znemožňuje činnost mikroorganismů 

- koncentrace 75-80% cukru 

- nehodí se měkké ovoce př. jahody, maliny, borůvky, rybíz,… 

-  se cukrový roztok svaří.  

Postup: třídění, praní, úprava, síření, blanšírování, popř. obarvení, poté se ovoce 

zalévá a opakovaně konzervuje cukerným roztokem, postupně se cukernatost 

zesiluje přidáním cukru, přidá se i škrobový sirup, mezi jednotlivými kroky 

    se cukerný roztok svaří. Ovoce se ponechá v roztoku pro dozrání a nechá se  

    odkapat na sítech. 

- vyrábí se ve 4 druzích jako: 

 proslazené ovoce v hustém cukru  

 proslazené ovoce odkapané a osušené 

 proslazené ovoce obalené cukrem 

 proslazené ovoce glazované 

 

 

4) Ovocné šťávy 
- pojmem ovocné šťávy rozumíme přírodní ovocné šťávy buď neslazené, nebo jen 

mírně slazené 

- v mlýnech se ovoce rozdrtí, drť se lisuje a získá se:  

mošt: čistá přírodní šťáva, která se po vylisování zbaví pomocí filtrace pevných 

součástí ovoce, bez přídavku vody, sladidel, ochucovadel a koncentrátů, místo 

ošetření teplem dnes – bakteriální filtry – zachytí i mikroorganismy 

 

džus: šťáva bez cukru nebo s přídavkem cukru, popř. náhradního sladidla, 

vyrobená buď z koncentrátu (zahuštěná šťáva získaná odpařením vody) nebo 

z čisté přírodní ovocné šťávy, podíl ovocné složky musí být 100% 

 

nektar: podíl ovocné složky činí min. 25-40% 



 

5) Ovocné sirupy 
-  jsou ovocné šťávy konzervované větším množstvím cukru 

- vyráběny za tepla nebo za studena 

- hotová šťáva smí obsahovat max. 65% cukru 

- k výrobě sirupů může být šťáva získána z mírně nakvašeného rozemletého 

ovoce – rmutu 

- při nakvašení vznikne malé množství alkoholu 

- při výrobě za tepla – v ovocné šťávě se rozpustí cukr rozvařením, za studena – 

samovolně se rozpustí 

 

6) Ovocné protlaky 
- jsou vyráběné slazené nebo neslazené 

- ovoce zbavené narušených plodů se rozváří, aby změklo a propasíruje se na 

sítech, vznikne dřeň 

- dřeň se dále zpracovává buď smísením s cukrem sterilací na slazené protlaky 

nebo přidáním konzervační kyseliny bez cukru na neslazené protlaky 

- konzervovat i zmrazováním 

7) Ovocné směsi 

- ovocné protlaky zahuštěné varem, tj. částečným odpařením vody, přidáním 

cukru a dalším varem až vznikne hmota žádané konzistence, která se zjišťuje 

želírovací zkouškou (neboli – zpočátku se vyrábějí stejně jako protlaky - 

vzniknou rozvařením propasírovaného ovoce – dřeně s cukrem, zahušťují se 

varem) 

- před ukončením varu se přidává konzervační látka,  

- u špatně rosolujících pektin, málo kyselých druhů kyselina citronová, mléčná 

nebo vinná 

- jednodruhové, smíšené 

- lze je i přibarvit 

- hotová, teplá směs před začátkem rosolování se plní do obalů 

 

8) Marmelády 
- EU – musí být vyrobena z citrusových plodů 

- rosolovitá, polotuhá až tuhá konzistence 

- jednodruhové, smíšené 

- podíl ovoce - m in. 20% - tzn. v 1 kg min. 200g ovoce 

- škrobový sirup max. 10% 



- naše marmelády pokud neobsahují citrusy nazýváme ovocné směsi 

 

9) Džemy 

- vzniknou rozvařením celého nebo děleného ovoce s cukrem, zahušťují se 

varem 

- obsahují kousky, popř. celé ovoce, bývají obvykle vyrobeny z jednoho druhu 

ovoce a mají řidší konzistenci 

- podíl ovoce na 1 kg džemu musí být min. 350 g, u džemu extra 450 g   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


