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B  e  z  m  a  s  á      j  í  d  l  a 
                                                                                      

                                                                                   Technologie II  -   str.      83  -  116 

 
 

 

 bezmasá jídla mají ve stravování své nezastupitelné místo a některé jsou stejně oblíbená 

jako jídla masitá 

 připravujeme ve slané i sladké formě (moučníky podávané jako hlavní jídlo) 

 jako moučník podáváme 1/3 porce hlavního jídla 

 mezi bezmasá jídla jsou někdy zařazována i jídla s malým mnoţstvím masa nebo slaniny 

 některá bezmasá jídla se pouţívají jako přílohy i jako hlavní jídla (např. bramborák, šoulet, 

jihočeská lepenice)   

 připravujeme ze zeleniny, brambor, luštěnin, hub, těstovin, vajec, sýrů, tvarohu a dalších 

surovin 

 tepelně upravujeme nejvíce vařením, dušením, smaţením a zapékáním  

 

 

 

 

 

 

1. Bezmasá   jídla   ze   zeleniny   luštěnin   a   hub     
 

 

 

SMAŢENÁ   ZELENINA                                                                            

 

 měkčí druhy pouţijeme přímo, tvrdší druhy předem uvaříme – vodu podle potřeby 

okyselíme, aby nedošlo ke změně barvy (např. celer) 

 zeleninu nakrájíme na plátky nebo jinak rozdělíme na části (květák), které lze dobře smaţit  

 upravenou zeleninu obalíme v trojobalu nebo v těstíčku (mouka, vejce, mléko) a usmaţíme   

 tímto způsobem upravujeme květák, celer, cuketu a další druhy zeleniny 

 podáváme s různě upravenými bramborami a doplňujeme zeleninovými saláty nebo 

studenými omáčkami 

 

 

 

 

ZELENINOVÉ   LEČO                                                                               

 

S:  cibule, tuk, paprikové lusky, rajčata, vejce, sůl, pepř 

 

Výrobní postup: 

 

1. Na tuku orestujeme cibuli, přidáme papriky nakrájené ne nudličky a osolíme. 

2. Dusíme do měkka, přidáme nakrájená rajčata a vydusíme na tuk. 

3. Zlijeme rozšlehanými vejci, promícháme a necháme ztuhnout. 

 

Přílohy: vařené brambory, chléb, pečivo 
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HOUBOVÝ   KUBA                                                                                         
 

S:  kroupy, cibule, sádlo, houby sušené, sůl, pepř, majoránka, česnek, vývar „A“ 

 

Výrobní postup: 

 

1. Kroupy propláchneme, uvaříme do měkka a scedíme. 

2. Sušené houby namočíme, uvaříme ve vodě a nakrájíme na drobno. 

3. Cibuli orestujeme na sádle. 

4. Kroupy smícháme s houbami, cibulí, a vývarem z hub. Osolíme, okořeníme a přidáme třený 

česnek. Podle potřeby přidáme vývar „A“. 

5. Směs zapečeme v troubě. 

 

Doplněk:  kyselá okurka, zeleninové saláty. 

 

 

 

 

 

ŠOULET                                                                                                       

 

 šoulet podáváme jako bezmasé jídlo nebo jako přílohu k uzenému masu, sekané nebo 

uzeninám 

 

S:  hrách, kroupy, slanina, sádlo, cibule, pepř, majoránka, česnek, sůl 

 

Výrobní postup: 

 

1. Přebraný a namočený hrách uvaříme do měkka. 

2. Kroupy propláchneme, uvaříme do měkka, scedíme a opět propláchneme. 

3. Na sádle s kostičkami slaniny osmaţíme cibuli. 

4. Smícháme kroupy, hrách, a sádlo s cibulí, osolíme, okořeníme pepřem a majoránkou a 

třeným česnekem. 

5. Hotový šoulet krátce zapečeme v troubě.   

 

Přílohy:  kysané zelí, kyselá okurka, zeleninové saláty.  
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2. Bezmasá   jídla   z brambor   a   jídla   moučná 
 

 

 

 

BRAMBORÁK                                                                                             
 

S: brambory škrabané, hladká mouka, vejce, mléko, česnek, sůl, majoránka, pepř, sádlo na smaţení 

 

Výrobní postup: 

 

1. Oškrábané brambory nastrouháme, necháme odstát a slijeme přebytečnou vodu. 

2. Přidáme mléko, vejce, mouku, třený česnek, sůl, koření a dobře promícháme. 

3. Na rozpáleném sádle smaţíme po obou stranách tenké placky. 

 

  na přílohu k některým pokrmům smaţíme bramborák na lívanečníku a na 1 porci   

               dáváme 3-4 ks   

 

 

 

 

 

BRAMBOROVÝ   GULÁŠ                                                                               
 

S:  brambory škrábané, slanina, cibule, tuk, paprika, hladká mouka, vývar „B“, kmín, pepř,  

     česnek, sůl. 

 

Výrobní postup:  

 

1. Na roztavených kostičkách slaniny orestujeme cibuli, přidáme papriku a kmín, zalijeme 

vývarem „B“ a uvedeme do varu. 

2. Přidáme na kostky nakrájené brambory, osolíme, opepříme a krátce podusíme.  

3. Zahustíme světlou zásmaţkou, přidáme třený česnek a vaříme do změknutí brambor.   

 

 

 

 

 

NASTAVOVANÁ   KAŠE                                                                               
 

S:  brambory, mléko, krupky, sůl, pepř, majoránka, česnek 

 

Výrobní postup: 

 

1. Brambory uvaříme jako na kaši. 

2. Krupky propláchneme, uvaříme do měkka a scedíme. 

3. Brambory rozmačkáme, osolíme, okořeníme a přidáme třený česnek. 

4. Přidáme vařící mléko a vypracujeme kaši 

5. Do kaše přidáme vařené krupky. 
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JIHOČESKÁ   LEPENICE                                                                              
 

S:  brambory, kysané zelí, tuk, cibule, mléko, sůl. 

 

Výrobní postup: 

 

1. Brambory uvaříme a připravíme kaši. 

2. Kysané zelí překrájíme. 

3. 2/3 zelí podusíme na cibuli, zbytek necháme syrový 

4. Zelí vmícháme do kaše. 

 

   nastavovanou kaši a lepenici podáváme jako samostatné jídlo nebo jako přílohu 

                např. k jitrnicím a prejtu  

 

 

 

 

GRENADÝRSKÝ   POCHOD                                                                   Uč. T II  str.  98 
 

S:  brambory vařené, těstoviny, slanina, sádlo, cibule, paprika, sůl 

 

Výrobní postup: 

 

1. Těstoviny uvaříme a propláchneme. 

2. Vařené brambory nakrájíme na plátky. 

3. Na sádle orestujeme cibuli a kostičky slaniny a přidáme papriku. 

4. Těstoviny a brambory smícháme s orestovanou cibulí a osolíme. 

5. Směs zapečeme v troubě.   

 

Doplněk:  kyselá okurka, zeleninové saláty. 

 

 

 

 

PIZZA   ZÁKLADNÍ    (PIZZA   PANE)                                                  
 

S:  mouka hladká, droţdí, mléko, vejce, sůl, rajský protlak, česnek, tuk na plech 

 

Výrobní postup: 

 

1. Z části vlaţného mléka, droţdí a cukru připravíme kvásek, který necháme vzejít. 

2. Ve zbylém mléce rozmícháme vejce a sůl, přidáme kvásek, mouku a tuk a vypracujeme 

hladké těsto. 

3. Necháme vykynout, rozdělíme na bochánky a necháme znovu krátce kynout. 

4. Vykynuté těsto rozválíme na tenké kulaté placky, které potřeme směsí rajského protlaku 

s česnekem a vloţíme na plech potřený tukem. 

5. Upravíme přidáním dalších surovin a upečeme v dobře vyhřáté troubě. 

6. Pizzu nakrájíme na porce a podáváme teplou.   

 

 Tuto pizzu bez dalších surovin podáváme místo chleba nebo pečiva k italským 

polévkám (např. minestrone, rajská polévka) nebo k vínu    
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KNEDLÍKY   S VEJCEM       
 

 asi nejznámější české bezmasé jídlo                                                                           

 

S:  houskové knedlíky, vejce,  tuk, sůl. 

 

Výrobní postup: 

1. Knedlíky nakrájíme na kostičky, které orestujeme na tuku. 

2. Zalijeme rozšlehanými osolenými vejci a necháme srazit. 

 

Doplněk:  kyselá okurka, zeleninové saláty. 

 

 

 

SLADKÁ   BEZMASÁ   JÍDLA   Z   BRAMBOR   A   MOUKY   

 

 připravujeme z různých druhů těst, těsta nesladíme; 

 mastíme rozpuštěným máslem; 

 sypeme moučkovým cukrem a dalšími přísadami – strouhaný tvrdý tvaroh, mletý mák, 

skořice, strouhaný perník, osmaţená strouhanka; 

 ke sladkým jídlům na oběd je vhodné podávat sytější masité polévky (gulášová, zelná 

s klobásou a podobné).  

 

 

 

BRAMBOROVÉ   ŠIŠKY                                                                       

 

 z bramborového těsta vyválíme prameny, nakrájíme na díly a vyválíme tenčí šišky, uvaříme 

             a podáváme s máslem, cukrem a dalšími přísadami 

 

 

OVOCNÉ   KNEDLÍKY 

 

 plníme ovocem nebo povidly, marmeláda není vhodná (řídne a snáze vytéká); 

 ovoce do knedlíků vypeckujeme nebo nakrájíme na díly; tuţší druhy ovoce upravíme 

blanšírováním;   

 těsto rozválíme na plát, který nakrájíme na čtverce podle velikosti ovoce; 

 knedlíky pečlivě zabalíme a dáme vařit, doba varu je podle druhu těsta a velikosti; 

 před podáváním knedlíky překrojíme, posypeme moučkovým cukrem a přísadou a omastíme 

máslem.   

 

 

Nejpouţívanější  druhy těst  na  ovocné   knedlíky: 
 

 kynuté těsto  -  jako těsto na houskové kynuté knedlíky, pouze nedáváme housku; 

 bramborové těsto  -  jako na přílohové bramborové knedlíky; 

 tvarohové těsto  -  změklé máslo vyšleháme s vejcem, tvarohem a 2/3 mléka; přidáme 

hrubou mouku, promícháme, podle potřeby přidáme zbytek mléka a vymícháme těsto, 

       na tvarohové knedlíky je nejlepší tvaroh balený v kostkách, tvaroh ve vaničkách  

                  má hodně vody a těsto řídne, nebo musíme dát moc mouky a těsto je pak tuhé 

 

 odpalované těsto  -   jako těsto na máslové noky, ale bez muškátového květu  
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3. Bezmasá   jídla   z   rýţe   a   těstovin 

 
ZELENINOVÉ   RIZOTO                                                                     Uč. T II  str.  92 
         

S:  rýţe, tuk, cibule, kořenová zelenina, sterilovaný hrášek, sůl, pepř, sýr tvrdý, kečup,   

     petrţelová nať 

 

Výrobní postup: 

 

1. Kořenovou zeleninu nakrájíme na kostičky a na ½ tuku podusíme do měkka. 

2. Na zbytku tuku zpěníme cibuli, přidáme rýţi a krátce orestujeme. 

3. Osolíme, opepříme a zalijeme vodou v poměru 1,5 : 1 a dusíme do měkka. 

4. Do hotové rýţe zlehka zamícháme dušenou zeleninu a scezený sterilovaný hrášek.  

5. při podávání porci rizota přeléváme horkým kečupem a sypeme strouhaným sýrem a 

petrţelovou natí.  

 

Doplněk:  kyselá okurka, zeleninové saláty. 

 

 

 

 

NUDLOVÝ   NÁKYP   S   TVAROHEM                                             Uč. T II  str.  94 
 

S:  široké nudle, tuk, strouhanka, tvaroh, cukr, vanilkový cukr, vejce, citronová kůra,          

     muškátový oříšek, rozinky, mléko a vejce na vaječný přeliv, cukr moučka na posypání. 

 

Výrobní postup:  

 

1. Široké nudle uvaříme, propláchneme a omastíme ½ tuku. 

2. Pekáč vymaţeme zbytkem tuku a vysypeme strouhankou. 

3. Tvaroh smícháme s vejci, cukrem, vanilkovým cukrem a spařenými rozinkami. Směs 

ochutíme citronovou kůrou a strouhaným muškátovým oříškem. 

4. Do pekáče dáme 1/3 nudlí, překryjeme ½ tvarohu, přidáme 1/3 nudlí, zbytek tvarohu a 

zbytek nudlí.  

5. Dáme zapéct a po 2/3 času pečení zalijeme vejci s mlékem a dopečeme. 

6. Při podávání sypeme moučkovým cukrem.    

 

 

 

 

SLADKÉ   TĚSTOVINY 

 

 těstoviny uvaříme ( na 1 kg těstovin dáme 8 litrů vody), propláchneme vlaţnou vodou a 

udrţujeme teplé; 

 mastíme máslem a sypeme moučkovým cukrem; 

 ochucujeme skořicí, mletým mákem, kakaem, strouhaným tvrdým tvarohem, ořechy, 

strouhaným perníkem nebo čokoládou. 
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RÝŢOVÁ   KAŠE                                                                                         

 

S:   rýţe, mléko, sůl, cukr krupice, máslo, cukr moučka na posypání, skořice. 

 

Výrobní postup:  

 

1. Rýţi přebereme, spaříme a scedíme. 

2. Vařící mléko mírně osolíme, přidáme rýţi a v zakryté nádobě udusíme do měkka.   

3. Před dokončením kaši můţeme osladit cukrem krupice 

4. Při podávání sypeme moučkovým cukrem, ochucujeme např. skořicí a mastíme máslem 

 

 

 

RÝŢOVÝ   NÁKYP   S    JABLKY                                                             

 

S:  rýţe, mléko, sůl, máslo, vejce, cukr krupice, vanilkový cukr, citronová kůra, skořice, 

     jablka, rozinky, cukr moučka na posypání. 

 

Výrobní postup: 

 

1. Rýţi přebereme, spaříme a scedíme. 

2. Nasypeme do vařícího mírně osoleného mléka, přidáme 1/3 dávky másla a udusíme do 

měkka. 

3. Pekáč vymaţeme druhou třetinou másla. 

4. Vejce rozdělíme.  

5. Ţloutky vyšleháme s vanilkovým cukrem a citronovou kůrou a vmícháme je do vychladlé 

rýţe. 

6. Bílky vyšleháme s ½ cukru na tuhý sníh, který lehce vmícháme do rýţe. 

7. Do pekáče dáme polovinu rýţe, přidáme nakrájená jablka, zbytek cukru, skořici a spařené 

rozinky. 

8. Zakryjeme zbytkem rýţe, pokapeme zbylou třetinou másla a dáme zapéct. 

9. Při podávání sypeme moučkovým cukrem a můţeme podlévat ředěným sirupem.  

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA   INSTANTNÍCH   (ČÍNSKÝCH)   TĚSTOVIN 

 

 podle návodu na obalu těstoviny přelijeme vařící vodou a necháme odstát nebo krátce 

povaříme 

 scedíme a neproplachujeme  

 dále upravujeme opékáním na oleji nebo přidáním zeleniny, hub, vajec a dalších surovin       

 

 

 

PŘÍPRAVA   KUSKUSU    

 

 kuskus - severoafrická forma těstovin ve formě drobných ţlutých kuliček. Vyrábí se 

z oloupaných zrn tvrdé pšenice. Ty se namočí ve vodě a zpracují na drobnou lámanku, která 

se uvaří a usuší. Před podáváním se kuskus nevaří, jen se zalije vroucí tekutinou (voda, 

mléko), a nechá se nabobtnat. Podává se jako přílohy, nebo různě ochucený. 
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4. Bezmasá   jídla   z   vajec  a   sýrů 
                                                                                                               

                                                                                                                Uč. T II  str.  103 - 116 
 

Zásady  zpracování  a  pouţití  vajec : 

 
 při pouţití vajec musí být dodrţeny hygienické předpisy pro zpracování vajec a manipulaci 

s vaječným odpadem v kuchyni - nebezpečí nákazy z potravin  

 ve společném stravování se smí pouţívat jen trţní druhy vajec 

 vytloukání vajec se smí provádět jen na určeném místě, vaječný odpad (skořápky, proloţky 

a obaly nesmí do kuchyně),  

 POZOR na schovávání proloţek na domácí vejce  

 pouţíváme vejce celá nebo dělená na bílky a ţloutky; 

 veškerá vejce přidaná do pokrmů musí projít tepelnou úpravou při teplotě minimálně 75°C 

po dobu minimálně 5 minut;  

 pokrmy, u kterých nelze dodrţet uvedenou tepelnou úpravu musíme povaţovat za 

hygienicky rizikové  (  např. řádně neprohřátá míchaná vejce); 

 při přípravě většího mnoţství vajec vytloukáme vejce po 4-5 ks do malé nádoby a potom 

přeléváme do větší nádoby, aby nedošlo ke znehodnocení celého mnoţství vajec;    

 

 

VAŘENÁ  VEJCE                                                                                       Uč. 104 
 

    pouţíváme ve studené kuchyni nebo k omáčkám 

    vkládáme vţdy do vařící vody, vařená vejce zchladíme ve studené vodě - lépe se loupou 

 

a)  Vejce na měkko - vaříme 3-5 minut, bílek ztuhne, ţloutek zůstane měkký, polotekutý 

b)  Vejce na hniličko - vaříme  5-7 minut, bílek ztuhne, ţloutek je měkký 

c)  Vejce na tvrdo - vaříme 10-12 minut, ţloutek i bílek ztuhnou 

 

 

MÍCHANÁ  VEJCE                                                                                     Uč. 105 

 

- na pánvi rozehřejeme tuk 

- vejce rozšleháme (můţeme zjemnit přidáním mléka)  

- vlijeme na tuk, osolíme a za stálého míchání necháme ztuhnout  

- do míchaných vajec můţeme přidávat slaninu, uzeninu, ţampiony, cibuli nebo sýr  

 

 

 

SÁZENÁ  VEJCE                                                                                          Uč. 107 

 

 pečeme na pánvi na lívance lehce potřené tukem 

 vejce rozklepáváme tak, aby ţloutek zůstal celý 

 bílek ztuhne, ţloutek zůstává tekutý 

 sázená vejce neděláme v troubě ani pod poklicí - srazí se vrstvička bílku na ţloutku a 

vejce celé zbělají 

 solíme aţ po upečení, jinak je ţloutek skvrnitý 

 podáváme k luštěninám a minutkovým jídlům  
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ZASTŘENÁ  (POŠÍROVANÁ)  VEJCE                                                         Uč. 106 

 

 úprava vajec vařením ve vodě s octem, kyselé prostředí urychlí sraţení bílku 

 vodu a ocet smícháme v poměru 3:1 a uvedeme do varu, nesolíme 

 vejce rozklepneme do naběračky a opatrně vyklopíme na hladinu vroucí vody 

s octem 

 vaříme 4-5 minut, ţloutek má zůstat měkký 

 vařená vejce zchladíme ve studené vodě a zarovnáme roztřepený bílek  

 podáváme k polévce kulajda a k omáčkám 

 

 

 

VAJEČNÉ  OMELETY                                                                                    Uč. 110 

 

 

Zásady přípravy omelet: 

 

 připravujeme většinou ze 2 vajec na porci, slané nebo sladké; 

 vejce rozšleháme a můţeme naředit mlékem (1 lţíci mléka na 1 vejce), omeleta je 

jemnější; 

 rozšlehaná vejce nalijeme na rozpálený tuk, krátce zamícháme a necháme bez 

míchání dopéct; 

 pečeme po jedné straně, neobracíme; 

 pečenou omeletu ještě na pánvi přeloţíme na polovinu (pokryjeme z poloviny náplní 

a přeloţíme) a sesuneme na talíř;  

 

 

Příklady jednoduchých omelet: 

 

 omeleta s hráškem - okapaný sterilovaný hrášek nasypeme do částečně ztuhlých 

vajec a dopečeme 

 sýrová omeleta - do částečně ztuhlých vajec nasypeme strouhaný sýr a dopečeme 

 omeleta s drůbeţími játry - plněná drůbeţími játry restovanými na cibulce  

 ţampionová omeleta - plněná ţampiony dušenými na másle 

 srbská omeleta - plněná směsí dušené cibule, rajčat a paprik  

 praţská omeleta - plněná směsí zeleného hrášku a nakrájené šunky 

 zahradnická omeleta - plněná směsí dušené zeleniny 

 špenátová omeleta - plněná dušeným špenátem 

 omeleta s dţemem - potřená dţemem, přeloţená a posypaná moučkovým cukrem 

 

 

 

SELSKÁ  OMELETA:                                                                              

 

S:  vejce, cibule, slanina, tuk, vařené brambory, pepř, sůl 

 

Výrobní postup: 

1. Na tuku orestujeme cibuli a slaninu, přidáme nakrájené brambory a opečeme. 

2. Osolíme, opepříme, zalijeme rozšlehanými vejci a dopečeme. 

3. Před podáváním přeloţíme 

 

Přílohy: kyselá okurka, zeleninové saláty 
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ŠTĚPÁNSKÁ  OMELETA  (teplý  moučník)                                        

 

S:  vejce, cukr krupice, hladká mouka, meruňkový dţem, míchaný kompot, máslo, cukr                   

     Moučka 

 

 Tuto omeletu připravujeme z piškotové hmoty. 

 

Výrobní postup: 

 

1. Vejce rozdělíme na bílky a ţloutky. 

2. Bílky vyšleháme s 1/3 cukru krupice na pevný sníh, ţloutky ušleháme se zbytkem cukru do 

pěny. 

3. Obě hmoty spojíme a zlehka ručně vmícháme mouku. 

4. Hmotu rozetřeme do máslem vymazané pánve a upečeme v troubě. 

5. Ještě horkou omeletu potřeme dţemem, přeloţíme, ozdobíme kompotovým ovocem a 

posypeme moučkovým cukrem.   

 

 

 

SMAŢENÝ  SÝR  -  zásady přípravy 
 

 nejvíce pouţíváme tvrdý sýr eidamského typu s obsahem do 30% tuku v sušině 

(červená cihla); 

 dále pouţíváme také hermelín, balkánský sýr, nivu nebo jiné druhy; 

 tučné sýry jsou nevhodné, rychle se při smaţení taví a roztékají se; 

 sýry nesolíme; 

 obalujeme v trojobalu nebo v těstíčku z mléka, vajec a hladké mouky a dalších 

přísad (koření, zelené natě, místo mléka pivo nebo víno); 

 obalený sýr smaţíme krátce a prudce, na rozdíl od masa není nutné propečení a 

delším působením tepla se sýr taví a roztéká se; 

 roztékání částečně zabrání dvojí obalení v trojobalu; 

 smaţené sýry připravujeme zásadně na objednávku. 

 

Přílohy ke smaţenému sýru:  různě upravené brambory, studené omáčky, zeleninové saláty. 

 

 

 

 

BRYNZOVÉ  HALUŠKY                                                                      Uč. 116 

 

S:  syrové brambory, hladká a hrubá mouka, sůl, sádlo, slanina, brynza (ovčí sýr) 

 

Výrobní postup: 

 

1. Brambory oškrábeme, nastrouháme, necháme odstát a slijeme část vody. 

2. Přidáme směs mouky a sůl a vypracujeme těsto. 

3. Těsto protlačíme přes cedník s velkými otvory do vroucí vody a vaříme 8-10 minut. 

4. Uvařené halušky vyjmeme, omastíme sádlem a smícháme s brynzou. 

5. Při podávání přelijeme rozškvařenou slaninou.   

 

  Halušky můžeme podobně upravit s tvarohem, sýrem Niva nebo s dušeným kysaným 

zelím a uzeným masem. 


