
Suroviny C2. A – Mgr. Veselá Kristina 

kristina.vesela@sousvodnany.cz 

Týden od 3. 5. – 7. 5. 2021           8. část 
1.  Ovocné výrobky  - dokončení 
2.  Ovoce, ovocné výrobky - použití, skladování 
3.  Jádroviny – charakteristika, složení 

4.  Jádroviny- druhy I. 

 

1. Ovocné výrobky – dokončení 
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   

 

 

2. Ovoce a ovocné výrobky  - použití, skladování 
 

1. Čerstvé ovoce 

- k výrobě ovocných zákusků – ovocné košíčky, dorty 

- k výrobě ovocných a zmrzlinových pohárů, restauračních moučníků, na zdobení 

Používají se hlavně: jahody, maliny, banány, třešně, višně, meruňky, broskve, 

pomeranče, mandarinky, ovoce – dobře vyzrálé, někdy se předváří 

 

2. Kompoty 

- jako čerstvé ovoce 

- výhodné použití – v jakékoli sezóně, není tak tuhé(ananas, brusinky…) 

 

3. Ovoce v nálevu 

- s alkoholem – 13,5%, ovocné a zmrzlinové poháry, speciální rest. moučníky a 

nápoje 

 

4. Proslazené ovoce 

- zdobení cukrářských výrobků 

- chuťová přísada (sekané, rozemleté), do náplní (tukových, máslových, 

marcipánových..) 

- ovocné náplně 



- chuťová přísada do pečených výrobků ze šlehaných hmot - ovocné chlebíčky 

- do kynutých výrobků 

- speciální výrobky – marokánky 

 

5. Ovocné šťávy a sirupy 

- dochucení náplní, krémů, ovocných pohárů, restauračních moučníků 

 

6. Protlaky 

- podobně jako sirupy a šťávy, ovocné zmrzliny 

 

7. Marmelády, džemy, ovocné směsi 

- k plnění suchých cukrářských výrobků z lineckých, třených lineckých a vaflových 

těst 

- k plnění čajového pečiva 

- náplně v kombinaci s máslovými a tukovými krémy, šlehačkovými náplněmi, do 

bílkového krému 

- jako samostatná náplň do kynutých výrobků nebo výrobků ze šlehaných hmot 

- výroba punčových dortů 

- potírání výrobků před potahováním fondánovou polevou 

- ovocné polevy 

 

Skladování ovoce 

- čerstvé ovoce se ihned zpracovává, chladírny – teplota 4° C 

- ovocné výrobky – čisté, suché, dobře větratelné sklady, bez velkých tepelných 

výkyvů, bez přímého slunečního světla a mrazu 

 

3. Jádroviny – charakteristika, složení 
a) charakteristika 

- chuťově velmi výrazné suroviny, obohacují sortiment cukrářských výrobků o 

zvláštní charakteristické druhy, doplňují svou výraznou chutí jiné výrobky 

- jádroviny=vyluštěná semena různého skořápkového ovoce + některé druhy 

olejnatých semen 

- obsahují malé množství vody 

- mají vysoký obsah tuku a bílkovin 

- poměrně trvanlivé 

 

b) složení 

- je velmi různorodé, závisí na druhu, odrůdě a na klimatických podmínkách 

- obsahují vysoký obsah rostlinných tuků – 20 – 65 %, tuk  je zdrojem esenciálních 

vyšších mastných kyselin a určuje i jejich trvanlivost 

- větší podíl vysychavých mastných kyselin- méně trvanlivé jádroviny 

- malý obsah vody 

- bílkoviny- 14-35% 

-  minerální látky, vitamíny, polyfenolové látky 



4.  Jádroviny- druhy I. 

 
a) Vlašské ořechy 

- plody ořešáku vlašského 

- dodávané nevyloupané ve skořápce, nebo jako vyloupaná jádra 

 polopapíráky 

 papíráky 

 křapáče 

 kamenáče 

 

b) Lískové oříšky 

- plody lísky obecné 

- skořápka, ve které je jádro uloženo, je hnědá, někdy žlutě pruhovaná 

- jádro je šedobílé 

- pro CUV se odebírají výhradně vyloupaná 

 

c) Mandle 

- jádra mandloně obecné 

- u nás jižní Morava 

- plody mají tvar švestky 

- plody mandloně se po sklizni zbavují oplodí, suší se a vylušťují 

- slupka se dá sloupnout po nabobtnání v horké vodě nebo v páře 

- dodávány jako sladké nebo hořké, hořké mandle obsahují jedovatý kyanovodík 

 

d) Pistácie 

- plody stromu Istrie pravé 

- jádra krásně zelené barvy, jsou velmi olejnatá 

 

e) Arašídy (burské oříšky) 

- suché plody podzemnice olejné 

- nepříjemná chuť se pražením ztratí a arašídy získají příjemnou, nasládlou, 

olejnatou příchuť 

- pro výrobu jsou určena vyloupaná, nepražená syrová jádra 

 

f) Piniové oříšky 

- plody pinie sličné druhu borovice 

- jádra bílé barvy, později žloutnou a hnědnou 

- chuť podobnou jako mandle 



g) Para ořechy 

- plody podobné kokosovým ořechům 

- jádro je obaleno tvrdou skořápkou 

- uvnitř je bílé jádro, nasládlé, tučné a aromatické 

 

h) Kokosové ořechy 

- plody palmy kokosové 

- uvnitř jádra je dutina, která obsahuje kokosové mléko 

- kokosové jádro je bílé, křehké 

- kokosové ořechy se dovážejí ve skořápce nebo rozdrcené 

- rozstrouhaná kokosová jádra přicházejí do obchodu a do cukrářské výroby jako 

kokosová moučka nebo strouhaný kokos 

 

ch) Kešu oříšky 

- plody ledvinovníku západního 

- jsou za syrova nepoživatelná (jádra) 

- jádra se upravují pražením, vyluštěním a sušením 

- jádra jsou křehká a lámavá 

 

i) Kaštan jedlý 

- plod kaštanovníku setého 

- za syrova nepoživatelné 

- po uvaření ve vodě nebo po upečení se dá slupka odstranit 

- jádro ztrácí svou tvrdost, trpkost, je nasládlé, moučné, charakteristické chuti 

s vůně 

 

j) Sója 

- plody bobovité luštěniny sóji 

- podobná keříčkovým fazolím 

- pro cukrářskou výrobu kulatá semena žluté až nazelenalé barvy 

- velký obsah cenných látek, jako jsou oleje, bílkoviny, sacharidy, lecitin, 

minerální látky a vitamíny 

 

k) Persiko 

- vyluštěná jádra z pecek meruněk a z broskví 

 

l) Mák 

- olejnatá semínka máku setého, u nás se pěstuje mák modrý 

- obsahuje až 50% rostlinného oleje, který snadno žlukne a plesnivý 



m)  Slunečnicová jádra 

- jsou ze slunečnice roční 

- jádro je obaleno slupkou 

- po upražení se chutí podobá oříškům 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


