
Bezmasé pokrmy 
 

 

 

Význam: 
 -     rozmanitostí a pestrostí obohacují jídelní lístek 
 -     kalorická hodnota závisí hlavně na způsobu tepelné 
úpravy 
 -     na tepelné úpravě závisí i stravitelnost 
 -     snižují spotřebu masa 
 -     mají vysokou biologickou hodnotu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Druhy podle základní suroviny: 
 
 

 -     ze zeleniny 
 -     z brambor 
 -     z hub 
 -     z luštěnin 
 -     z vajec 
 -     z obilovin 
 -     z rýže 
 -     moučné 

  

 

 

 

 

 

 

Pokrmy z brambor 

Pokrmy z brambor připravujeme buď z předem tepelně 
upravených nebo ze syrových případně z bramborového 
těsta, ve všech případech je můžeme doplňovat dalšími 
surovinami a připravujeme různými tepelnými způsoby. 

 

 

 

 

http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezzel.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezbram.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezhouby.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezlusten.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezvejce.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezobili.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezryze.htm
http://papu.ssss.cz/w/kc/te/12rocnik/bezmoucnik.htm


 

Vařením 

Plněné bramborové 
knedlíky 

 

 

 - připravujeme je z těsta z 
vařených 
   brambor, můžeme plnit 
například 
   slaninou, uzeninou, 
ovocem, 
   povidly nebo je doplňujeme 
máslem, 
   mákem, strouhankou 

  

 
Brynzové halušky - připravujeme je z těsta ze syrových 
brambor, 
            to protlačujeme přes síto s velkými otvory do 
osolené vařící 
            vody, při podávání sypeme brynzou a přeléváme 
roztopenou 
            slaninou 

 

  

  

 



Dušením 

Bramborový 
guláš     

 

 
 

  

  

Pečením 

Bramborák (někdy se uvádí jako smažení) - strouhané 
syrové 
             brambory, vejce, mouka hladká, sůl, česnek, 
majoránka, 
             někdy kmín, salám, uzenina, v některých 
oblastech se podává 
             s povidly 
 
Bramborové placky - z těsta z uvařených brambor se 
vykrajují placičky 
             a poté opékáme na pánvi 
 
Francouzské brambory (zapékané brambory se 
salámem) 
             - připravujeme z vařených brambor 

 

 



Moučná jídla 

 

 

PŘÍPRAVA KAŠÍ 

Kaše připravujeme zavařením krupice (rýže, pšenice) do 
vroucího a mírně osoleného mléka s přísadou tuku. Kaše 
podáváme posypané směsí práškového cukru a mleté skořice 
nebo nastrouhané čokolády a omaštěné rozehřátým máslem. 

  

Krupicová kaše s máslem 

Krupice, mléko, sůl, margarín, práškový cukr, mletá skořice, 
máslo. 
  

Do vroucího, mírně osoleného mléka, zamícháme prosetou 
krupici, přidáme tuk, pomalu vaříme, až se krupice dostatečně 
provaří a začne houstnout. Hotovou kaši osladíme částí cukru. 
Při podávání posypeme jednotlivé porce práškovým cukrem se 
skořicí a přelijeme máslem. 
  
Rýžová kaše s mlékem 

Rýže, voda na propláchnutí rýže. Mléko, sůl, margarín, cukr, 
skořice, máslo. 
  
 


