
Název předmětu : TEK 

Třída : K2.A 

Vyučující : Ing. Hřebečková   

Email : vera.hrebeckova@sousvodnany.cz 

             hrebeckova.v@seznam.cz 
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Tepelná příprava ryb pečením  
 

Pečení je u nás poměrně oblíbená úprava ryb, má se však provádět 

pouze na malém množství tuku a proto tato úprava není vhodná pro 

ryby s dlouhými zahnutými kostmi (je možno je krájet na tenké 

podkovy), pečení ryb je typicky minutková úprava, do které se 

v konečné fázi úpravy přidávají dochucená bylinková másla. 
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Kapr, candát, štika, pstruh pečený na kmíně 

očištěnou, vykuchanou rybu podle druhu připravíme a naporcujeme, 

osolíme (někdy pomoučíme), opečeme na tuku, přidáme kmín a dáme 

dopéct do trouby. Zjemníme máslem a ihned podáváme.  

Doplněk – plátek citronu. 

 

 

Kapr, candát, štika, pstruh  na roštu s bylinkovým 

máslem   očištěnou, vykuchanou rybu podle druhu připravíme a 

naporcujeme, osolíme, potřeme olejem a necháme odležet, zprudka 

pečeme 

a v průběhu pečení potíráme olejem a podáváme s bylinkovým 

máslem. Doplněk – plátek citronu. 
 

Aljašská treska zapečená se sýrem 

očištěnou, vykuchanou rybu podle druhu připravíme a naporcujeme, 

osolíme, pokapeme citrónem a necháme odležet, krátce z obou stran 

opečeme, vložíme do zapékací misky vytřené máslem, přidáme trochu 

vody a pečeme. Vejce, sůl a mléko rozmícháme, nalijeme na rybu 



zapečeme a na konec posypeme strouhaným sýrem a znova krátce 

zapečeme. Při expedici přidáme máslo a posypeme zelenou 

petrželkou. 

Rybí filé pečené na másle 

filé naporcujeme, osolíme, jednu stranu pomoučíme, na tuku opečeme 

pomoučenou stranu, otočíme, vložíme máslo, dopečeme, při podávání 

podlijeme výpekem. Doplněk – plátek citronu. 

 
Kapr po novohradsku – vypsat technologický postup z norem !!! 

 

 

 

 

 

 

 



Tepelná příprava ryb smažením 

Tato úprava je u nás velmi oblíbená, smažit můžeme 

v trojobalu,  strouhanku můžeme nahradit  nebo doplnit jinou 

surovinou, rovněž těstíčka můžeme upravovat. Smažení je však 

poměrně obtížné, ryba obsahuje velké množství vody, která se nám při 

smažení uvolňuje 

a ochlazuje olej, pokud se nám nepodaří udržet dostatečnou teplotu, 

obal nám může navlhnout a odpadat. 

Zopakovat tepelnou úpravu smažením !!! 

 

Kapr, candát, štika, pstruh  smažený 

očištěnou, vykuchanou rybu podle druhu připravíme a naporcujeme, 

osolíme, obalíme v trojobalu a smažíme v dostatečném množství oleje 

do zlatova.  

Doplněk – plátek citronu pro lepší stravitelnost. 

 

Kapr smažený ve vinném těstíčku 

očištěnou, vykuchanou rybu podle druhu připravíme a naporcujeme, 

osolíme, z vajec, vína, hladké a hrubé mouky připravíme těstíčko, 

necháme chvíli odležet a namáčíme do něj porce kapra, okamžitě 

vložíme do rozehřátého oleje a smažíme do zlatova. 

 

 

Aljašská treska smažená v sýrovém těstíčku 

očištěnou, vykuchanou rybu podle druhu připravíme a naporcujeme, 

osolíme, z vajec, mléka, hrubé mouky, slaniny a tvrdého sýru 

připravíme těstíčko, necháme chvíli odležet a namáčíme do něj porce 

tresky a ihned vložíme do rozehřátého oleje a smažíme. 


