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1. Zmrzlinové směsi II. – zmrzlinové směsi - pasty  

2. Stabilizátory. 

3. Opakování 1. pololetí – nápoje, surovinové směsi. 

4. Okruhy k ZZ: 

 Téma č. 5 -   Konzervace potravin 

        Téma č. 6 -   Obiloviny a mouka 

        Téma č. 10 -  Smetana, tvaroh  

5. Okruhy ZZ k opakování na týden od 1. 2. 2021 

1. 2. 2021 – Téma č. 7 – Škroby 

2. 2. 2021 – Téma č. 8 – Vejce, vaječná melanž 

4. 2. 2020 – Téma č. 9 - Mléko 

 

1. Zmrzlinové směsi II. – zmrzlinové pasty  

 

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. 

 



2. Stabilizátory. 
 

- v cukrářské výrobě se zavádí řada stabilizujících 

výrobků, které zajišťují větší trvanlivost a stálost pěn 

- jsou to rychlošlehací přípravky, ztužovače šlehačkových 

náplní, želatina, algináty apod. 

- především se používají směsi stabilizátorů, což je často 

účinnější než použití jednotlivé suroviny např. při 

výrobě mražených krémů se tak zamezuje tvorbě 

ledových krystalů a vylučování vody 

 

Karbomex: 

- přípravek práškové konzistence, k zpevňování 

šlehačkových náplní 

- je to směs moučkového cukru a karboxymetylcelulózy 

- řadí se mezi polysacharidy 

- do šlehačkových náplní se přidává těsně před 

došleháním a zvyšuje stabilitu šlehačkových náplní na 

trojnásobek 

- skladovat v uzavřených nádobách v čistém, suchém, 

dobře větratelném skladu při 60% relativní vlhkosti 

vzduchu 

 

 

 

 

 

Ztužovač šlehačky: 



-  směs cukru a bobtnavých škrobů 

- bobtnavý škrob je výrobek, který bobtná již ve studené 

vodě, má zvýšenou vaznost vody a získává se různými 

postupy, převážně zahřátím vodní škrobové suspenze 

na vyšší teplotu 

- ztužovač se do smetany přidává na počátku šlehání 

- jeho účinnost je vyšší než u Karbomexu 

 

Zeesan:  

- směs na stabilizaci zášlehu, ochucení a dobrou 

krájitelnost rostlinné a živočišné  šlehačky 

 

Karagenany: 

-  extrakty z červených mořských řas, jejich základem je 

D – galaktopyranosa 

- důležitá je jejich schopnost reagovat s bílkovinami a 

vytvářet gel, který je odolný vůči zmrazování i tání aniž 

by se měnila jeho struktura 

- použití do zmrzlin, zmrazených náplní, krémů 

-  

! Ztužovače používáme v předepsaném množství, větší 

množství způsobuje krémovou konzistenci. 


