
Technologie 
zpracování 

drůbeže 



CHARAKTERISTIKA

⚫ Drůbež jsou zdomácnělí (domestikovaní) ptáci. 

⚫ Maso je chuťově jemnější, křehčí, hrabavá 
drůbež má nižší energetickou hodnotu a je lehce 
stravitelná. 

⚫ Kvalitu masa ovlivňuje krmení, druh a stáří 
zvířete. 

⚫ Drůbež má bílé maso (krocan a kur domácí) 
nebo červené (perlička, kachna, husa, holub).

⚫ U starší drůbeže je více tuku, hromadí se v 
dutině břišní. 



⚫ Hrabavá – kuře, kapoun, kohout, slepice, 
perlička, krocan, krůta, pulard (maso má nižší 
energetickou hodnotu a proto je lépe stravitelné). 

⚫ Vodní – husa a kachna (maso je tmavší a 
tučnější). 

⚫ Létavá – holub a holoubata.

DRUHY DRŮBEŽE



Plemena

Dnes se plemena drůbeže dělí jen na dva 

základní typy:

- snáškový – vyšlechtěný na snášení vajec 

- masový – vyšlechtěný na maso



DRUHY ZNAČENÍ DRŮBEŽÍHO 
MASA

⚫ Kuře, mladé krmené ve stáří šesti až osmi týdnů, 
poražené před dosažením pohlavní dospělosti 
o váze 750 gramů 

⚫ Kapoun, mladý kohoutek vykastrovaný před 
dosažením dospělosti

⚫ Kuřátko, o váze pod 750 gramů

⚫ Pulard, mladá vykličkovaná slepice určená 
pouze na výkrm, o váze nejméně 1200 gramů 



⚫ K hrabavé drůbeži řadíme:

Kohouty, kuřata, pulandry, kapouny, liliputky,

slepice, krůty, krocany, perličky. 

⚫ Hrabavou drůbež usmrtíme oddělením hlavy 
a krev necháme vytéct.

HRABAVÁ DRŮBEŽ



⚫ K vodní drůbeži řadíme: husy a kachny

Kachna – Pižmovka, Kachna selská, Husa labutí

⚫ Vodní drůbež zařízneme a krev zachytáváme, 

protože ji dále používáme.

VODNÍ DRŮBEŽ



⚫ Drůbeží maso je zdrojem: 

⚫ plnohodnotných bílkovin

⚫ sacharidů – málo

⚫ minerálních látek – zinek, selen a železo 

⚫ vitamínů B

⚫ vody

DRŮBEŽÍ MASO OBSAHUJE



VNITŘNOSTI

Droby:

⚫ Žaludek – většinou se vaří, poté se používají 
na přípravu dalších pokrmů např. ragú, 
masové míšeniny, mohou se i dusit.

⚫ Srdce – používáme na přípravu vývarů, ale 
lze jej dusit na základech, nebo se přidává 
do nádivek. 

⚫ Ledviny – používáme na přípravu vývarů.

⚫ Játra – jsou velmi kvalitní, nejlepší jsou husí, 
v některých státech se chovají husy 
speciálně pro játra.



Jatečné opracování drůbeže 



⚫ Drůbež hrabavou pro snadnější škubání 
opaříme horkou vodou.

⚫ Drůbež se škube ve směru růstu peří.

⚫ Při škubání se kuře nesmí potrhat.

⚫ Škubeme ručně nebo strojově.

⚫ Vodní drůbež se nejdříve škube na sucho pro  
použitelnost peří.   

ŠKUBÁNÍ



⚫ Hrabavou drůbež můžeme kuchat ihned po 
oškubání. 

⚫ Vodní musíme nechat vychladnout po opaření. 
Postup kuchání je stejný.

⚫ Vedeme řez od řitního otvoru k prsní kosti.

⚫ Uvolníme otvor a vyjmeme vnitřnosti.

⚫ Na krku krátký řez, kterým vyjmeme trávicí trakt, 
vole. 

⚫ Odstraníme nepouživatelné části, žlučový 
měchýř… 

KUCHÁNÍ



⚫ Nejvhodnější teplota čerstvé drůbeže:

od 0 do 2 °C, nesmí však překročit 
4 °C, 

⚫ Nesmí dojít k přerušení chladicího řetězce. 

⚫ Za těchto podmínek lze čerstvou drůbež 
uskladnit sedm dní.

SKLADOVÁNÍ



⚫ ZAPAŘENÍ – drůbež má vlhkou, lepkavou 

a slizkou kůži, maso má nepříjemný pach. 

⚫ HNILOBA – na povrchu osliznutí, později 

nazelenalé zabarvení a nepříjemný zápach. 

⚫ PLÍSEŇ – vzniká při dlouhodobém skladování 

v mrazírnách, při kolísání teplot. 

⚫ DEHYDRATACE (odvodnění)

– k tomu dochází u nebalené drůbeže 

dlouho skladované v mrazírně. 

VADY DRŮBEŽE


