
Příprava pokrmů 

z mletého masa



Úvod

 pokrmy z mletého masa jsou stále 
oblíbené;

 mletá masa se používají na přípravu

hotových jídel i pokrmů na objednávku;

 masa se melou těsně před tepelným

zpracováním, uchovávají se nejdéle

tři hodiny od umletí přikryté nebo zabalené

při teplotě 0 až +4 °C (v lednici).



Druhy mletých mas

 hovězí mleté – samotné se používá

velmi málo;

 telecí mleté – použití v dietním 

a dětském stravování;                    

 vepřové mleté – použití je časté;

 směs mletých mas – velmi oblíbené;

 mleté ze zvěřiny, ryb, drůbeže, …



Druhy mletí masa

1. Mletí syrového masa                                         

– např. sekaná, karbanátky, čevapčiči,     

sekané řízky;

2. Mletí tepelně upraveného masa (předem 

vařeného, dušeného nebo pečeného)

– např. haše, krokety, masové nákypy,  

paštiky.       



Používané části masa na mletí (1)

 k přípravě pokrmů z mletých mas se 

používají nejčastěji  levnější druhy 

masa;

 zpracovává se jeden druh masa, nebo 

jsou oblíbenější dva druhy masa;

 je vhodné kombinovat maso netučné 

(hovězí) s masem tučnějším        

(vepřovým).



Používané části masa na mletí (2)

 hovězí maso – nejvhodnější je maso                    

z plece, hrudí, boku, krku  

a žeber;

 vepřové maso – nejvhodnější je maso

z plece, bůčku a ořezu;

 na některé druhy pokrmů se zpracovává

i maso zadní, které je kvalitnější.



Způsoby mletí masa

 maso se mele na strojcích na maso           

s ručním nebo elektrickým pohonem;

 jemnost mletí je závislá na použití vložky  

s patřičnou velikostí otvorů, kvalita mletí  

je závislá na ostrosti nože a vzájemné 

přiléhavosti nože a vložky;

 masa jsou jemně mletá a hrubě mletá.



Důvody mletí masa:

1. zvětšení jeho povrchu;

2. narušení konzistence;

3. lehčí stravitelnost;

4. lepší soudržnost;

5. kratší tepelná úprava.



Fáze předběžné přípravy masa 

před mletím

 zjištění hmotnosti;

 odkrojení potřebné části;

 omytí a osušení;

 zbavení kostí, blan, chrupavek a kůží;

 nakrájení na menší kousky.



Příprava mletého masa před 

tepelnou úpravou (1)

 na spojení se používají housky namočené 

v mléce nebo ve vodě, strouhanka, hladká 

i sójová mouka, vejce, …

 ochucení se provádí podle druhu pokrmu, 

nejčastěji se přidává sůl, mletý pepř, 

muškátový květ, majoránka, jemně  

sekaná petrželka a další druhy přísad.



Příprava masa před tepelnou 

úpravou (2)

 důležité je důkladné promíchávání 
mletých mas pomocí míchacích strojů 
(robotu, kutru nebo ručně);

 tvarování mletých mas je také závislé na 
druhu pokrmu;

 při tvarování je vhodné namáčet ruce ve 
vodě nebo tvarovat za pomoci 
strouhanky či hladké mouky (směs se tak 
nelepí na ruce).



Způsoby tvarování mletých mas: 

1. kulaté tvary – karbanátky;

2. kulaté knedlíčky různé velikosti – klopsy;

3. malé válečky – šištičky;

4. nižší obdélníkové tvary – krokety;

5. větší válce – šišky na sekanou;

6. plnění do forem různých tvarů.



Tepelné úpravy mletých mas

 vaření – knedlíčky, masové noky, masové

pudinky, paštiky;

 dušení – sekané řízky, plněná zelenina, …;

 opékání – hamburgery, čevapčiči, …;

 pečení – sekané pečeně, nákypy, …;

 smažení – karbanátky, krokety, sekané   

řízky;

 grilování – placičky, šištičky, tvary na jehle.



Technologické postupy vybraných 

pokrmů z mletého masa

 čevapčiči (1)

 vepřenky s cibulí (2)

 smažený sekaný řízek se sýrem (3)

 plněný paprikový lusk (4)



Vybrané technologické postupy (1)

– čevapčiči

1. omyté a osušené hovězí maso zadní 

nakrájíme na menší kousky a jemně 

umeleme s poloviční dávkou oloupané 

cibule;

2. přidáme sůl, trochu sladké mleté papriky, 

mletý pepř, důkladně promícháme 

a směs si rozdělíme na dílky                     

(1 díl = 1 váleček).



Vybrané technologické postupy (1)

- čevapčiči

3. z dílků vyválíme hladké válečky (šišky) 

všechny stejně velké;

4. opékáme je v malém množství 

rozehřátého tuku ze všech stran 

dozlatova;

5. při výdeji je přeléváme výpekem;

6. obkládáme je jemně nakrájenou cibulí na 

kostičky a hořčicí.



Vybrané technologické postupy (2)

– vepřenky s cibulí

1. omytou vepřovou plec nebo vepřový ořez 

nakrájíme na kousky a umeleme se 

žemlí, zvlhčenou vodou;

2. přidáme mletý pepř, sladkou papriku 

mletou, sůl a důkladně promícháme;

3. směs rozdělíme na dílky a z nich 

vytvarujeme menší placičky.



Vybrané technologické postupy (2)

– vepřenky s cibulí

4. opékáme je z obou stran dozlatova;

5. po opečení potíráme vepřenku na 

povrchu hořčicí a sypeme jemně  

nakrájenou cibulí na kostičky. 



Vybrané technologické postupy (3)

– smažený sekaný řízek se sýrem

1. omytý vepřový bůček vykostíme,  

zbavíme kůží a chrupavek, nakrájíme na 

kousky a umeleme;

2. k mletému masu přidáme nastrouhaný 

tvrdý sýr, vejce rozšlehaná s mlékem, 

mletý pepř, sůl a důkladně promícháme;

3. tvarujeme oválné řízky asi 1 cm silné.



Vybrané technologické postupy (3)

– smažený sekaný řízek se sýrem

4. připravené řízky obalujeme v trojobalu 

(prosátá hladká mouka, rozšlehaná vejce 

s mlékem a prosátá strouhanka);

5. pomalu smažíme v rozehřátém tuku       

z obou stran dozlatova.



Vybrané technologické postupy (4) 

– plněný paprikový lusk

1. z čerstvých paprikových lusků opatrně 

vykrojíme stopky, omyjeme zvenku          

i zevnitř a zbavíme je případných semen;

2. připravíme si náplň do lusků ze směsi 

hovězího masa předního a vepřového 

ořezu, které jemně umeleme.



Vybrané technologické postupy (4) 

plněný paprikový lusk

3. do mletého masa přidáme tyto přísady: 
sůl, mletý pepř, rozmíchaná vejce,   
prosátou strouhanku, jemně nakrájenou  
cibuli;

4. směs důkladně promícháme a naplníme 
ji do paprikových lusků;

5. připravíme zeleninový základ z tuku 
a kořenové zeleniny s cibulí nakrájené 
na plátky.



Vybrané technologické postupy (4) 

plněný paprikový lusk

6. do základu přidáme bobkový list, celý 

pepř, nové koření, ocet, rajčatový     

protlak a trochu vody, vložíme připravené 

papriky a dusíme je asi 30 minut;

7. potom papriky vyndáme, zbylý základ 

zředíme na potřebné množství omáčky, 

zavaříme a zahustíme světlou 

zásmažkou (tuk, prosátá hladká mouka).



Vybrané technologické postupy (4) 

plněný paprikový lusk

8. za občasného prošlehání provaříme 

nejméně 20 minut;

9. dochutíme dle potřeby solí a cukrem;

10. přecedíme na podušené papriky.



Ověřování znalostí –

kontrolní otázky (1)

1. Jak dlouho se uchovává mleté maso 
před tepelným zpracováním?

2. Uveďte druhy mletých mas.

3. Jaká je předběžná příprava masa před 
mletím?

4. Jmenujte alespoň tři druhy tvarování 
mletých mas.

5. Které druhy tepelných úprav se používají 
při přípravě pokrmů z mletých mas?



Ověřování znalostí –

kontrolní otázky (2)

6. Čeho dosáhneme mletím masa?

7. Na čem je závislá jemnost mletí?

8. Uveďte příklady pokrmů ze syrových 

mletých mas.

9. Uveďte příklady pokrmů z tepelně 

zpracovaných mletých mas.

10. Při jaké teplotě se uchovává mleté   

maso?


