
SOLENÍ VÝPOČTY



Příklad č. 1

Z jakého množství jednotlivých složek se skládá

80 kg dusičnanové solící směsi?

Musíme vyjít ze znalostí o složení solící směsi.



Dusičnanová solící směs

Sůl   96 - 97 %

NaNO3 2 – 3 %

Cukr 1 %



Procentuální výpočet

80 kg……………………….100%

0,8kg…………………………..1%

x kg………………………  96%

x= 96 . 0,8 = 76,8 kg NaCl

80 kg solící směsi obsahuje 76,8 kg kuchyňské 
soli.



80 kg……………………….100%

0,8kg…………………………..1%

x kg…………………………..3%

x= 3 . 0,8 = 2,4 kg NaNO3

80 kg solící směsi obsahuje 2,4 kg dusičnanu 
sodného.



80 kg……………………….100%

0,8kg…………………………..1%

x kg…………………………..1%

x= 1 . 0,8 = 0,8 kg cukru

80 kg solící směsi obsahuje 0,8 kg cukru.



Odpověď:

Požadované množství solící směsi se skládá ze 
76,8 kg soli, 2,4 kg dusičnanu a 0,8 kg cukru.



Příklad č. 2



Z jakého množství jednotlivých složek namícháte 
dusičnanovou solící směs potřebnou pro 
nasolení 540 kg pečení na sucho.

Co si musíme uvědomit?



Z jakého množství jednotlivých složek namícháte 
dusičnanovou solící směs potřebnou pro 
nasolení 540 kg pečení na sucho.



Při solení na sucho se používá 3% solící směsi 
vzhledem k hmotnosti nasolovaného masa:

540 kg……………………………………….100%

5,4 kg…………………………………………….1%

x kg………………………………………………..3%

x = 3.5,4 =16,2 kg solící směsi

Pro nasolení daného množství masa je potřeba 
16,2 kg směsi. 



Samostatná práce

Podle vzoru z příkladu č. 1 VYPOČÍTEJTE:

MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK 
DUSIČNANOVÉ SOLÍCÍ SMĚSI O 
HMOTNOSTI 16,2 kg. 



Samostudium

Podle vzoru z příkladu č. 1 VYPOČÍTEJTE:

MNOŽSTVÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK DUSITANANOVÉ
SOLÍCÍ SMĚSI O HMOTNOSTI 20 kg. 



Příklad č. 3



Jaké množství solící směsi a vody je potřeba smíchat 
při přípravě 800 l láku na nasolení žebírek?

Jakým způsobem se žebírka a menší kusy masa 
nasolují?

Jak silný lák použijeme?



Jedná se o 15% lák.

Lák je smíchán z vody a solící směsi.

Lák o koncentraci 15% obsahuje 15% solící směsi 
a 85% vody. 

(100 %-15%= 85%) 



Hmotnost solící směsi  v zadaném 
množství spočítáme takto:

800 l …………………..100% 

8 l ……………………….1%

x l ………………………..15%   

x = 15 . 8 = 120 l (kg) solící směsi



Hmotnost vody  v zadaném množství 
spočítáme takto:

800 l …………………..100% 

8 l ……………………….1%

x l ………………………..85%   

x = 85 . 8 = 680 l (kg) vody



Nebo jednodušeji:

Hmotnost vody dopočítáme: 800 – 120 = 680 l 
vody

Při přípravě 800 l 15% láku musíme smíchat 120 
kg solící směsi a 680 l vody.


