
TEPLÉ PŘEDKRMY 

  

  

Teplý předkrm je pokrm následující po polévce, nebo ji může zcela 
nahradit. 
Funkce je stejná jako má předkrm studený. 
Má být pikantní, příjemný a výrazný. 
Může být upraven všemi tepelnými úpravami, ale musí být brán zřetel na 
tepelné úpravy následujících chodů. 
(předkrmy smažené jsou sytější, pozor na podávané množství) 
Přílohou mohou být: 

-         pečivo krájené na dílky 

-         brambory, rýže (spíše symbolicky) 
-         nebo jsou přímo jeho součástí                             

  
 

z vajec - vejce zapečená, se smetanou, houbami, husími játry, uzeným 
lososem 
  

vejce ztracená (zastřená) – přeléváme omáčkami, tatarskou, holandskou 
  

vaječné omelety – s hráškem, chřestem houbami, sýrem, šunkou, husími 
játry 
  

vaječné omelety plněné – zeleninou, kaviárem, salátem 
  

rýže – drůbeží rizota 

  

těstovin – špagety na boloňský, milánsky způsob, ravioli, farfale… 
  

zeleniny – různé druhy vařené, přelité omáčkou a zapečené 

  
 

 

 
 
 
 



STUDENÉ PŘEDKRMY 

  

Charakteristika : 
1) Lahůdkové druhy pokrmů -  podáváme je v malých dávkách. 
2) 50-100g 

2)      Pikantní, ne příliš kořeněné 

3)      Složením doplňují následující chody 

4)      Ne příliš syté 

5)      Vkusně upravené 

  
Studené předkrmy  připravujeme z vajec, ryb, korýšů, měkkýšů, mas, 
salátů, máslových paštiček, pochoutkových másel, sýrů, zeleniny……. 
  
Plněná vejce – požíváme vejce vařená natvrdo plní se bílek>>žloutek do 
náplně, 
plníme převážně máslovými pěnami, 
pak vkládáme do papírových košíčků nebo z těsta, nebo na podkladový 
salát. 
  
Plněné zeleniny – rajčata, okurky, papriky, celer, cibule. 
Je třeba některé spařit či povařit. 
Plníme :  saláty, zeleninami, ovocem, pěnami… 

  
Sýry – sýrové rolády, plněné sýry, pěny, nářezy… 
 
 

Obložené chlebíčky – jednoduché 

                                    -  složité 

Upravujeme na plátku veky (1cm) potřeného máslem, 
obkládáme saláty, pěnami, okurkou, pikantními .zeleninami – nadýchanost 
obložení 
  
Lahůdkové chlebíčky – veky menších rozměrů, 
obložena kaviárem, uzeným lososem, šunkou, tatarským masem… 
 

Obložené mísy doplňujeme čerstvou nebo ovařenou zeleninu. 

 

 

 

 

 



 

PŘÍPRAVA  MOUČNÍKŮ  

  

VÝZNAM, CHARAKTERISTIKA A PODÁVÁNÍ 
MOUČNÍKŮ  

  

U nás, jako u mnoha jiných národů, se s oblibou k obědu nebo 
k večeři připravují a konzumují různé moučníky. Mají vysokou 
energetickou a většinou nepatrnou biologickou hodnotu, jsou 
sytící a lehce stravitelné. Klade se důraz na vzhled, lehkou 
stravitelnost a jemnou plnou charakteristickou chuť použitých 
surovin.  
Vzhledem k tomu, že moučníky nemají za cíl nasytit, snižuje 
se jejich hmotnost přibližně na 80 – 150 gramů. 
 

      

  

Všechny druhy moučníku připravujeme vždy z prvotřídních a 
čerstvých surovin. Přísady přidávané do těsta mají dvojí význam. 
Jednu skupinu tvoří přísady, na jejichž množství je závislá 
pevnost struktury výrobku (mouka, vejce). Druhou skupinu tvoří 
přísady, které způsobují zvětšení objemu výrobku (našlehaný 
bílek, částečně cukr, ušlehané žloutky, tekutiny v kombinaci 
s kypřícím práškem). Oba druhy přísad mají být v rovnováze. 

  

  

Rozdělení moučníků 

Podle náročnosti přípravy 

Jednoduché – obilné kaše, moučníky z lineckého, piškotového, 

kynutého, bramborového, tvarohového těsta, nákypy a pudingy 

Složité – dortové hmoty, moučníky z odpalovaného, lineckého, 

listového a křehkého těsta, omelety a flambované ovoce. 

 

 



Podle teploty  

Teplé – palačinky , lívanečky, moučníky z těst – knedlíky, taštičky…. 

Studené – ovocné a zmrzlinové poháry, ovocné saláty…. 


