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Masný výrobek 

Můžeme ho charakterizovat jako druh bílkovinné potraviny, která se vyrábí z 

opracovaného syrového nebo předvařeného masa a přidáním pomocných 

ochucujících látek.  

 

Údržnost masných výrobků  

Odvíjí se hlavně od výchozí četnosti mikroorganismů, pokud počet přítomných 

mikroorganismů přesahuje legislativně stanovené limity, není možné takovéto 

maso použít k výrobě.  

Je-li četnost mikroorganismů v normě, brání se jejich pomnožení kombinací 

různých konzervačních zákroků, jejichž účinek se vzájemně zesiluje. Mezi tyto 

zákroky spadá sterilace (pasterace), snížení aktivity vody nasolení či sušení, 

snížení pH (u fermentovaných salámů), chemický účinek některých složek kouře 

a dusitanů a snížená teplota při skladování. Výsledný konzervační efekt se často 

znázorňuje jako kombinace „překážek“ a hovoří se potom o tzv. překážkovém 

efektu. 

Struktura masných výrobků 

 Dělí se podle struktury přidávaného masa na dvě základní skupiny: 

1. výrobky celosvalové, někdy též označováno jako kusové, (uzená masa) 

2.  výrobky mělněné (salámy, párky, klobásy).  

 

U mělněných výrobků se struktura utváří složitěji a je nutné zavést několik 

pojmů, pro objasnění postupu: 

Dílo 

 Je směs rozmělněného masa promíchaného se solicí směsí, vodou, kořením a 

dalšími surovinami, která je připravena k naražení do střeva nebo jiného 

obalového materiálu a tvoří tak základ masného výrobku. 

 Dílo se obvykle sestává ze spojky a vložky.  

 



 

Spojka 

 Je složitá soustava, kde jsou v základní síti nabobtnalých myofibrilárních 

bílkovin emulgovány kapičky tuku, které jsou stabilizovány koloidním roztokem 

rozpustných bílkovin. 

 Je to část díla připravená z vazného (převážně hovězího) masa (tato část bývá 

označována jako prát) do něhož se vmíchává určitý podíl méně vazného masa.  

Prát 

 Je předem připravené maso jednoho druhu jatečných zvířat (nejčastěji libové 

hovězí maso), které bylo jemně rozpracováno s přídavkem solicí směsi a pitné 

vody nebo ledu. Prát je možno vyrobit dvojím způsobem – studenou a teplou 

cestou. Za studena vyrobený prát je z dobře odleželého a vychlazeného masa a 

používá se na výrobu trvanlivých masných výrobků. Prát vyrobený teplou cestou 

se zpracovává ihned po vykostění a nasolení masa a používá se pro výrobu 

měkkých masných výrobků.  

Rozhodující význam pro strukturu má stupeň rozmělnění svaloviny, kde dochází 

k uvolňování a rozpouštění svalových bílkovin. Aby došlo k rozpuštění nebo 

alespoň částečnému rozpuštění myofibrilárních bílkovin, je nutné přidat určité 

množství soli – asi 2 - 3 %. 

 Vložka 

Jsou různě velké kousky masa, syrového sádla, zeleniny a jiných složek. Tyto 

kousky se, většinou ve formě kostek, vmíchávají do spojky a tvoří tak mozaiku 

salámu.  

 

 


