
Prosím, o zapsání všech zvýrazněných 

poznámek do sešitu z TER.

Dále, také o zodpovězení otázek na konci

prezentace.

Zadání s otázkami je vloženo v záložce 

„ZADÁNÍ“ v teamsech.



Solení masa



Význam solení:

⚫ Solení masa je složitý technologický proces, 

skládající se z řady fyzikálně- chemických,  

mikrobiálních pochodů.

⚫ Na způsobu solení záleží většina důležitých 

smyslových a jakostních ukazatelů masných 

výrobků, jako je chuť, šťavnatost, konzistence, 

intenzita a stálost vybarvení. 



Funkce solení:

⚫ dodání přiměřené slanosti

⚫ ovlivňuje rozpustnost svalových bílkovin (které 

zajišťují vaznost vody)

⚫ uplatňuje se i konzervační účinek 



Způsoby solení masa:

1.na sucho – maso nasolené, vykoštěné hovězí a vepřové maso 
se na vhodném zařízení promíchá se solící směsí a pečlivě se 
stlačí do nádob k tomu určených

2. kombinované – maso naložené, nasolí se jednotlivé části 
masa, urovnají se do kádí a za 3 až 6 dnů se zatíží a zalijí 
lákem (tj. roztokem soli a vody) o vhodné koncentraci

3. do láku – maso volně vložené, na sucho nasolené maso se 
urovná do kádí, jejichž dno posypeme jedlou solí a po 24 
hodinách se zalije lákem



4. po krevních cestách a do svaloviny – maso „nastříkané“, 
nastřikuje se buď dutou jehlou nebo za použití 
vícejehlových zařízeních s odpérovanými jehlami lákem

5.  přepadáváním, mačkáním a masírováním - se používá 
speciálně u masa. Při něm se pohyb solanky (láku) do 
masa urychluje mechanicky. Maso může být nastříknuto 
lákem před zpracováním anebo se lze spoléhat, že 
absorpci láku urychlí jen mechanické působení, možná 
pomocí sníženého tlaku. Tento proces se normálně 
používá tehdy, má-li být maso následně vařeno nebo 
plněno do konzerv.



Využití solení v masné výrobě:

⚫ Prostup soli do masa se může urychlit tím, že se maso solí 
v průběhu mělnění.

⚫ U dokonale rozmělněného masa, za použití dusitanové 
solící směsi, trvá probarvení i prosolení několik sekund, 
maximálně jen několik minut.

⚫ Maso se solí až při mělnění suroviny na kutru nebo jiném 
mělnícím zařízení.

⚫ K dokonalému rozpuštění svalových bílkovin potřebnému 
k získání vaznosti (tj. schopnosti masa vázat vodu vlastní i 
přidanou) je nutné přidat nejméně 2,5 % dusitanové solící 
směsi.



Otázky:

1. Jaký význam má solení?

2. Kolik typů solení znáš?

3. Jakou funkci má solení?


