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ZNAČENÍ KONZERV
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Konzervy se označují různými způsoby:

▪ vytlačením údajů na víčku,

▪ potiskem na plášti konzervy,

▪ nalepenou etiketou s údaji.



ZNAČENÍ KONZERV
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Údaje uvedené na konzervě:

➢ název podniku (číslo závodu),

➢ název výrobku,

➢ druh výrobku,

➢ hmotnost náplně,

➢ složení,

➢ datum výroby,

➢ trvanlivost.



KONTROLA KONZERV
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Jedná se hlavně o kontrolu sterility konzerv:

▪ provádí se v termostatu,

▪ vkládají se 2 konzervy z každého autoklávu,

▪ 7 dnů při teplotě 37°C,

▪ během sledování konzervy několikrát otočit,

▪ ostatní konzervy v autoklávu se posuzují stejně.

Další kontrola:

▪ deformace konzerv (pomačkání apod.),

▪ kontrola vážením (bubínkovitý zvuk při poklepu),

▪ povrch konzervy (obalu),

▪ následuje skladování.



HODNOCENÍ KONZERV
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U konzerv se hodnotí:

➢ celkový vzhled (tvar, celistvost, …),

➢ kvalita tepelného opracování,

➢ povrch konzervy (plášť, víčko, …),

➢ značení konzervy (chybění údajů, …),

➢ poškození obalu (př. deformace),

➢ barva obalu (př. mapování je důkazem úniku 

obsahu nebo nečistoty v autoklávu),

➢ hmotnost konzervy



VADY KONZERV
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K vadám konzerv může dojít:

⚫ sníženou jakostí suroviny,

⚫ nedodržením postupu výroby,

⚫ poškozením obalu,

⚫ nedostatečným nebo nadměrným tepelným 

opracováním,

⚫ nevhodným skladováním a manipulací.



VADY KONZERV
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Snížení jakosti suroviny a nedodržení 

postupu výroby:

▪ obsah nepoživatelných částí v náplni (štětiny, 

kostní úlomky, chrupavky, …),

▪ obsah cizích předmětů (plast, sklo, …),

▪ nehomogennost a nízká vypracovanost náplně,

▪ netypický pach, chuť a barva,

▪ nedodržení podílu jednotlivých složek,

▪ nepovolené záměny surovin.
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Poškození obalu:

▪ netěsnosti švů a spojů = vznikají při uzavírání 

konzerv (víčko) nebo při samotné výrobě 

plechovek (plášť, popř. dno),

▪ reakce obalu s náplní konzervy = probíhá již od 

naplnění a tepelného opracování konzerv (př. 

koroze obalu),

▪ vnější mechanické poškození konzerv (různé 

deformace)



VADY KONZERV
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Nevhodné tepelné opracování:

▪nedodržení sterilačního režimu,

▪nejčastěji se jedná o tyto nedostatky:

• nedostatečné tepelné opracování,

• překročení sterilačního režimu,

• nevhodné snižování teploty (chlazení)          

v autoklávu,

▪tato pochybení mají často za následek vznik tzv. 

bombáží.



VADY KONZERV
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Bombáže

Mohou být:

▪ fyzikální = prosté přeplnění obalu náplní,

▪ chemické = jedná se o chemické reakce mezi 

obsahem konzervy a jejím obalem,

▪ biologické = jsou způsobeny činností 

mikroorganismů přítomných v náplni konzervy 

(ukazuje na nedostatečné tepelné opracování 

konzerv).



VADY KONZERV
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Nevhodné skladování a manipulace:

▪ poškození obalu (deformace, škrábance, …),

▪ poškození značení konzervy (potisku, etikety),

▪ poškození ochranného laku,

▪ nevhodné podmínky skladování (teplota, 

vlhkost, sluneční záření)  urychluje započaté 

procesy (mapování, koroze, změny v náplni 

atd.) nebo je mohou  samy vyvolat.
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OTÁZKY

1. Popište značení konzerv, které údaje jsou na 

konzervách uvedeny?

2. Co zahrnuje kontrolu technologického postupu 

výroby konzerv?

3. Jaká hodnocení je možné u konzerv provést?

4. Charakterizujte vady konzerv (popř. polokonzerv).

ZNAČENÍ, KONTROLA, 
HODNOCENÍ A VADY KONZERV


