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1. Směsi na výrobu náplní a krémů II. 

2. Směsi na výrobu ozdob. 

3. Směsi na výrobu polev. 

4. Zmrzlinové směsi I. 

5. Okruhy k ZZ: 

 Sacharidy, řepný cukr. 

    Jakost potravin, znehodnocování potravin, sklady. 

     Tuky. 

 

 

 

Směsi na výrobu náplní, krémů, ozdob, polev 

- základem většiny těchto směsí jsou 

modifikované škroby, popř. ve studené vodě 

rozpustná želatina 

- směsi obsahují dále cukry (glukózu, laktózu, 

sacharózu atd.), popř. umělá sladidla, sušené 

mléko nebo smetanu, ztužené rostlinné tuky, 

emulgátory a chuťové přísady 

- některé směsi vytváří pevné, tuhé, krémy ve 

spojení s tekutou nebo ušlehanou šlehačkou, 

jiné pak s přidáním studeného mléka 

- krémy se připravují vyšleháním za studena 



Směsi na výrobu náplní a krémů 

Kremix univerzál (Neomix): 

sušená směs pro výrobu základních 

žloutkových krémů, žloutkových máslových a 

tukových krémů, pro výrobu máslových 

krémů studenou cestou, tj. bez vaření     

 Složení:  

     cukr, škroby( bramborový, kukuřičný, 

     pšeničný-obsahuje lepek), sušené mléko,  

     modifikovaný škrob(E 1404),emulgátor 

     (E 471), barvivo (E 160a) 

Mouse: pro výrobu lehkých beztukových 

dezertních šlehaných krémů 

Vanilmix: instantní krém pro výrobu náplně 

vanilkové chuti 

Čokobella: čokoládový krém, který lze 

dochutit dezertními pastami 

Čokonuga: čokoládovonugátová náplň 

vhodná i na pečení, psaní a zdobení 

Frutta top: ovocná gelová náplň 

 

 

 



Rostlinné šlehačky (rostlinné krémy) 

- přípravky ke šlehání v tekutém nebo 

práškovém stavu, které však nemají chuť ani 

vlastnosti šlehačky 

- tekuté přípravky se vyrábí pod názvy Hopla, 

Hulala atd. 

- jsou vyrobeny z rostlinných tuků 

- neobsahují živočišné tuky a cholesterol 

- mají vysokou mikrobiální čistotu a trvanlivost 

- vyšleháním se získá pěna podobná ušlehané 

smetaně 

- lze ji libovolně ochutit a použít při výrobě 

zmrzlin, omáček, salátů atd. 

- výrobky jimi plněné mají nižší energetickou 

hodnotu, ale nelze je nazývat šlehačkové 

 

Směsi na výrobu ozdob 

Gum-tex: směs, která se mísí s moučkovým 

cukrem a promíchává se směsí vody a 

glukózy, tím se získá gumpasta, používaná 

k modelování květů a lístečků pomoci 

speciálních vypichovačů 



Směsi na výrobu polev 

Mohrenglanz: tuková kakaová poleva určená 

k přímému použití 

Dekorační potahový fondán: bílá hmota 

určená k potahování dortů 

Cristaline (dortové zrcadlo) 

 

Modelovací, potahovací a zdobící hmoty 

Potahovací fondán 

Gum pasta 

Royal iung – královská glazura 

Mix 

Tricot mix 

 

 

Zmrzlinové směsi 

- jsou to přípravky pro výrobu zmrzlin 

- zmrzliny se vyrábí zmrazením smetanové, 

mléčné nebo vodové ochucené zmrzlinové 

směsi a ty se uvádějí na trh jako: 

 zmrzlinové směsi – práškové (točené a 

kopečkové) 



 zmrzlinové směsi – pasty 

Zmrzlinové směsi – práškové 

- směsi jsou připravovány ze sušeného mléka, 

cukru, zahušťovadel, chuťových přísad a 

potravinářského barviva 

- konzistence je prášková a sypká, vůně typická 

po použitých surovinách, pastelová barva 

odpovídá druhu směsi 

Fredomix s příchutí 

 Fredomix smetanový: neutrál 

 Fredomix mléčný: čokoláda, pistácie, kakao, 

nugát, vlašský ořech, brusel,… 

 Fredomix nízkotučný: neutrál, jahoda, 

pomeranč, banán, meruňka, limetka, jogurt               

malina, višeň, červený rybíz atd. 

- zmrzlinová směs Mixar 

- pro přípravu koktejlů, cukrářských krémů a 

náplní 

Zmrzlinové směsi – pasty 

vyrábí se jako pasty s řadou příchutí: 

 mléčná zmrzlina: cappuccino, karamel, 

lískový oříšek, kokos, vanilka, mandle, punč, 



tiramisu, piňacoláda, skořice, pistácie, 

straciatella, peprmint atd. 

 ovocná zmrzlina: banán, jahoda, malina, 

višeň, zelené jablko, citron, kiwi atd. 

 

 

 

 

 

 

 


