
Smažení vepřového masa   

Smažení je velmi častý způsob úpravy vepřového masa. 
Ke smažení používáme nejčastěji vepřovou kýtu a 
kotletu, můžeme však použít rovněž krkovičku. 
S výjimkou krkovičky, smažení spadá do minutkových 
úprav. Vepřové maso před smažením můžeme 
upravovat plněním (u kotlety vytváříme kapsu), kýtu 
naklepeme a po naplnění zabalíme a upevníme. 
Smažíme v trojobalu nebo v těstíčku, které můžeme 
ochucovat nebo doplňovat, vepřový řízek Ondráš 
smažíme v bramborovém těstě. Tepelná příprava 
vepřového masa smažením spadá do minutek a bude 
probrána později. 
  

  

 

 

 

 

 

Příprava vepřových hodů - vepřové 
zabíjačky  

Tradice , význam, základní postup 
jedná se o typicky českou záležitost, v průběhu doby se 
zpracováním 
a hlavně využitím všech částí vepře dosáhlo dokonalosti, 
z domácích zvířat je pouze prase chováno jen na maso, 
jeho výhodou je poměrně rychlí růst, všežravost a dobré 
využití jeho částí. Většina výrobků je při vepřových 
hodech zaměřena na prodloužení životnosti výrobků 



nebo na lepší využitelnost i zdánlivě hůře poživatelných 
částí (krev 

Základní výrobky vepřových hodů: 
jitrnice, prejt, jelita, ovarová polévka, tlačenka…. 
 
Tlačenka 
uvařené vepřové maso, nožičky, kůže a vnitřnosti se 
nakrájejí, přidá se koření (sůl, pepř, česnek) podle 
krajových zvyklostí, směs se naplní do žaludku (selská 
tlačenka) nebo, a to dnes již většinou, do umělých střev, 
poté se zaváží a znovu povaří a necháme vychladit, 
průběžně otáčíme. 
 
Tmavá tlačenka (krvavá) 
uvařené vepřové maso, nožičky a vnitřnosti se nakrájejí, 
kůže se namele, přidá koření (sůl, pepř, česnek) podle 
krajových zvyklostí, přidáme uvařenou krev, směs se 
naplní do žaludku (selská tlačenka) nebo, a to dnes již 
většinou, do umělých střev, poté se zaváží a znovu 
povaří a necháme vychladit, průběžně otáčíme. 
 
Jelita žemlová 
hlavy, uši, kůže uvaříme, rozemeleme, přidáme 
rozemleté namočené žemle a uvařenou krev, sůl, 
cibulku, vývar, další koření podle zvyklostí, vše se plní 
do střev a vaří při teplotě asi 80°C. 
 
Jitrnice 
uvaříme vepřové maso, kůže, droby a rozemeleme, 
přidáme rozemleté namočené žemle, umleté syrové 
játra, sůl, pepř, majoránku a další koření podle krajových 
vnitřností, vše smícháme a plníme do střev, vaříme při 
teplotě asi 80°C. 



 
 

 


