
Strojní vybavení pro přípravu masných výrobků 

 

Dělení masných výrobků 

Rozdělení masných výrobků na obr. č. 13 je podrobnější, než uvádí česká legislativa 

(Vyhláška č. 326/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato vyhláška se zaměřila spíše na 

hygienické hledisko, a rozlišuje výrobky na: 

- tepelně opracované,  

- tepelně neopracované,  

- trvanlivé fermentované,  

- tepelně opracované trvanlivé,  

- polokonzervy,  

- konzervy. 

Základní rozdělení masných výrobků dle technologie přípravy 

 

 

Výrobní postup průmyslové produkce celosvalových výrobků: 

Základní technologické operace výroby celosvalových masných produktů:  

- příprava láku + masa,  

- nastřikování,  

- tumblování (masírování),  

- plnění/formy,  



- tepelné opracování (70 °C/10 min.),  

- chlazení 

 

1. Příprava láku a nastřikování 

Připravený lák se vpravuje (nastřikuje) do masa prostřednictvím strojů, kterým se říká 

injektory (nastřikovače). 

 

2. Tumblování 

 

Po nástřiku následuje masírování – tumblování. Jeho smyslem je aktivace bílkovin masa 

a rovnoměrné rozložení láku v mase. Tumblování probíhá zpravidla pod vakuem v 

tumblerech (masírkách) po dobu několika desítek minut. I v tomto případě jsou nutné 

chladírenské teploty (nejlépe do 6 °C), z důvodů prevence bakteriálního růstu. Po 

masírování se surovina nechá v chladírně do následujícího dne „odležet“ a následuje 

plnění do technologických obalů. 

Celkový pohled na tumbler: 

 

Vymasírované maso pro výrobu celosvalových produktů pokrývá vrstva bílkovin, která 

umožňuje vzájemné pevné spojení jednotlivých kusů. Při manipulaci s takto připravenou 

surovinou je proto nutné zabránit přímému kontaktu s vodou. Došlo by ke zředění koncentrace 

povrchových proteinů a následně ke zhoršení soudržnosti plátků finálních výrobků.  

3. Plnění/formy  

Je-li vymasírované maso vkládáno do forem, povrch pracovních stolů nesmí být mokrý. 

Ideální je vybírat maso z masírek přímo do forem. Pokud se pro výrobu šunek používají 



formy, je nutné je vyložit fólií, která zabraňuje přilnutí masa k vnitřnímu povrchu formy 

při tepelném opracování. Brání rovněž kontaminaci a snižuje ztráty při vaření. Maso je 

po tumblování elastické a měkké, takže není problém vyskládat formy tak, aby 

nedocházelo ke vzniku vzduchových kapes. Jednotlivé kusy se kladou svalovými 

vlákny podél osy formy, takže při krájení hotového výrobku je řez veden napříč těmito 

vlákny.  

Výrobní postup průmyslové produkce mělněných masných 

výrobků: 

 Skupina zahrnuje různé druhy a typy masných výrobků, pro které je charakteristický jeden 

znak – k výrobě se používá maso v různém stupni mělnění. Z hotového produktu nelze určit, 

z které anatomické části JUT bylo maso použité. Základní technologické operace se liší od 

celosvalových výrobků a ve stručnosti zahrnují tyto kroky (v případě tepelně opracovaných 

produktů):  

- příprava masa,  

- mělnění,  

- míchání,  

- plnění,  

- oddělování (přetáčení, sponování, převazování),  

- tepelné opracování (70 °C/10 min.),  

- chlazení. 

 

1. Stroje na mělnění masa 

Mělnění a míchání jsou dvě základní operace při výrobě masných výrobků a v dnešní 

moderní výrobě je nelze oddělit, protože velmi často probíhají současně.  

K mělnění masa se používají dva základní stroje:  

A) řezačky 

B) mísové kutry 

 

A) Řezačka  

- je zařízení k mělnění masa, pracující na principu „mlýnku na maso“. Vlastní mělnění 

zajišťuje tzv. deska, ve které jsou vyvrtány otvory. Průměr otvorů určuje stupeň 

mělnění. Hrany otvorů představují břit, který krájí maso. Proto je nutné desky 

pravidelně brousit a zachovávat tak ostrost hran otvorů. Druhým břitem je nůž, zpravidla 

ve formě „křížku“, který doslova stříhá maso oddělující se od otvorů v desce (viz obr.). 

I tento nůž se musí pravidelně brousit. Maso k řeznému ústrojí přivádí podávací šnek, 

který vyvolává tlak masa proti desce a protláčí tak maso skrze otvory desky, kde nastává 

mělnění. Řezačky jsou konstruovány v různých velikostních a výkonových kategoriích 

od malých zařízení pro prodejny masa (tzv. „krámský vlček“ – slovo vlček pochází z 



němčiny, kde se řezačky označují termínem "wolf" = vlk) až po robustní stroje pro 

průmyslová zpracování masa. Tato zařízení mohou být určena i pro mletí mražených 

bloků masa. V tomto případě se jedná o silné stroje s velice výkonnými motory. 

Složení řezačky: 

 

B) Mísové kutry  

- představují základní stroje pro přípravu díla tradičních masných výrobků, jako jsou 

salámy nebo párky.  

Základní částí každého kutru je mísa, která přivádí maso a přísady k mělnící a míchací 

jednotce – nožové hlavě.  

 

 

Na moderních mělnících zařízeních, jako jsou vysokootáčkové mísové kutry, nebo různá 

kontinuální zařízení (mělniče), dochází jednak ke zmenšování částí masa a pak jejich 

homogenizaci, promíchávání jednotlivých druhů a mísení s vodou a dalšími přídatnými 

látkami. 

Při výrobě jemně mělněného díla je tedy hlavním cílem emulgovat tuk a vázat – imobilizovat 

– přidanou vodu aktivací svalových bílkovin. Působením mechanické energie při mělnění 

masa se rozrušuje sarkolema a fosfáty společně s kuchyňskou solí aktivují uvolněné proteiny. 

Aktivované a rozpuštěné bílkoviny imobilizují přidanou vodu a také emulgují tuky tím, že 

pokrývají jejich povrch. Vytvářejí trojrozměrnou strukturu – matrix, v níž stabilizují vodu a 

tuk. Tuto schopnost mají pouze rozpuštěné proteiny, snahou výrobce proto musí být dostat co 



nejvíce bílkovin do rozpuštěné formy. Síla bílkovinné vrstvy, která obaluje částečky tuku, z 

velké míry určuje stabilitu emulze. Čím je vrstva silnější, tím je soustava stabilnější. Během 

tepelného opracování nastává denaturace proteinů a tukové částice jsou doslova lapeny uvnitř 

bílkovinné matrix. Tato bílkovinná síť rovněž brání tukovým částicím, aby se zase vzájemně 

spojovaly. 

Jako emulgátory se nejčastěji používají bílkoviny – mléčné, živočišné nebo rostlinné, případně 

mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 472), estery mono- a diglyceridů mastných kyselin 

s kyselinou citrónovou (E 472c), cukroglyceridy (E 474) nebo jejich kombinace. Dalším 

důležitým parametrem, který při kutrování upravujeme, je viskozita díla. Zvýšíme-li viskozitu, 

posílíme stabilitu díla. Nejčastěji používáme bílkoviny různého původu, škroby – nativní i 

modifikované, želírující látky, zahušťovadla (Guar E 412, Xantan E 415, LBG E 410, deriváty 

celulosy) nebo vlákninu. Fosforečnany (fosfáty) jsou velice častou přísadou v masných 

výrobcích. Jejich komplexní působení v mase není dostatečně prozkoumáno. Pro zjednodušení 

je možné říct, že přidané fosfáty zvyšují rozpustnost bílkovin rozrušením aktinomyosinového 

komplexu. Jejich funkce je ale mnohem širší. Vhodnou volbou můžeme upravit i další 

parametry, jako pH nebo barevnou stabilitu. Pro zajištění optimálních vlastností za daných 

podmínek se používají kombinace di-, tri, a polyfosfátů (E450, E 451 a E 452) s různými 

hodnotami pH. Vliv na vlastnosti díla má pochopitelně i množství aplikovaných fosfátů. 

2. Plnění masných výrobků  

Plnění masných výrobků je technologický krok, při němž je dílo přemístěno do prostoru, 

vymezeného technologickým obalem, příp. formou. Po plnění následují další výrobní operace 

(např. tepelné opracování, fermentace, balení ad.). Nejčastěji se dílo plní do obalových střev. 

Tento proces se často označuje jako narážení. Při narážení se současně s plněním provádí i 

porcování, tzn., určuje se velikost kusu produktu. K plnění díla se dnes používají zpravidla 

automatické stroje – plničky (narážečky, narážky).  

Při plnění je třeba zajistit souhru tří prvků: plněného díla, použitého obalového střeva a 

plnícího stroje. Porcování se dosáhne přetáčením obalového střeva (párky, klobásy), 

převázáním motouzem (špekáčky) nebo aplikací spon (salámy). Ke sponování se dnes 

využívají poloautomatická nebo automatická zařízení o vysokém výkonu, pracující 

synchronně s plničkami. Dílo se může také plnit do forem, jejichž vnitřní prostor je pokrytý 

fólií, příp. do jiných obalů. Způsob plnění, velikost jednotlivých porcí a druh použitého 

technologického obalu závisí na charakteru a vlastnostech zpracovávaného díla, na 

požadavcích zpracovatele i zákazníka. 

Plnící stroje – narážky  

Podle použitého způsobu, kterým se dílo dopravuje do obalového střeva, rozlišujeme 4 typy 

narážek: 

- narážky s křivkovým podavačem,  

- narážky pístové, 

- narážky s lamelovým čerpadlem,  

- narážky se zubovým čerpadlem 



Plnění obalových střev dílem pro výrobu mělněných masných výrobků probíhá dnes na 

moderních vakuových plničkách. Narážení by se mělo uskutečňovat při střední rychlosti. 

Plnící trubky mají mít průměr co nejvíce shodný s kalibrem obalového střeva. Obecně platí 

zásada, čím větší průměr střeva, tím pomalejší rychlost plnění. 

 

3. Tepelné opracování masných výrobků 

Tento proces sleduje 2 cíle. Jednak je to devitalizace nežádoucích bakterií (původců kažení a 

onemocnění z potravin). Působením vysoké teploty se mění senzorické vlastnosti výrobního 

polotovaru při jeho přeměnu ve finální produkt. Přitom nastává denaturace bílkovin, vzniká 

gel s dopady na texturu, chuť, aroma. 

Uzení  

-je zcela specifickým způsobem konzervace, aromatizace a tepelného opracování potravin, 

který je v našich zeměpisných šířkách používán celá staletí. Uzení masa a masných výrobků 

patří k základním technologickým postupům v masném průmyslu. Antimikrobiální účinek 

mají hlavně aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny. Antioxidační účinek mají fenolické 

složky kouře, který vzniká spalováním a suchou destilací tvrdého dřeva například buku. 

Konzervačně působí i částečné vysušení povrchu a tepelné opracování.  

Udí se: 

- studeným kouřem o teplotě kolem 20 °C  

- teplým kouřem asi 60 °C (slaniny a uzená masa) 

- horkým kouřem o teplotě 80 – 90 °C (drobné masné výrobky, měkké a trvanlivé 

tepelně opracované salámy).  

Je známo, že kouř obsahuje celou řadu škodlivých látek z nichž jsou nejnebezpečnější 

kancerogeny. Nejznámějším kancerogenem je 3,4 benzpyren na jehož obsah ve výrobku se 

dnes uplatňují přísné hygienické limity. Množství škodlivých látek závisí mimo jiné na toplotě 

hoření dřeva. Při vývoji kouře do 350 °C hoření vzniká nízké množství škodlivých látek. Počet 

složek kouře se odhaduje na 10 000, z nichž pouze asi 500 přispívá k žádoucímu aromatu 

potravin.  

Proces uzení horkým kouřem v moderních komorových udírnách se skládá vzásadě ze čtyř a 

nebo tří etap. 

Pokud se jedná o uzení masa a masného výrobku soleného dusičnanovou směsí nebo z masa 

soleného dusitanovou směsí až během míchání, krátce před uzením, je vhodné použít 

čtyřetapový proces: 

1. etapa – vybarvování, probíhá při teplotě kolem 40 °C a při vysoké relativní vlhkosti,  

2. etapa – osušování , používá se teplota 60 – 85 °C, nízká relativní vlhkost za intenzivního 

přívodu čerstvého vzduchu,  

3. etapa – vlastní uzení se provádí při teplotě 65 – 85 °C, relativní vlhkosti nad 50 %, 

nejlépe 70 – 85 % za přívodu kouře,  



4. etapa – ováření, aplikuje se teplota 72 – 78 °C, vysoká relativní vlhkost 80 – 95 % ,čehož 

se dociluje přívodem páry. 

 

Pokud se zpracovává surovina předsolená dusitanovou solící směsí, nastavuje se uzení 

tříetapové:  

1. etapa – osoušení, zboží se vkládá do udírny již předehřáté na 70 °C, teplota se udržuje na 

úrovni 75 – 85 °C za intenzivního přívodu čerstvého vzduchu,  

2. etapa – uzení probíhá při teplotě 70 – 80 °C, vlhkosti 70 – 80 % za přívodu kouře,  

3. etapa – ováření, používá se teploty 72 – 78 °C, vysoké relativní vlhkosti 90 – 98 % je 

dosaženo přívodem páry. 

 

Dnes se uplatňují v praxi různé ekologické způsoby uzení, aby kouř co nejméně obtěžoval 

okolí provozoven a do styku s výrobkem přicházel kouř, který je odfiltrován od maxima zdraví 

škodlivých látek a zachoval si potřebné technologické vlastnosti. Vývoj udících preparátů 

nazývaných také jako udící kapaliny zaznamenal velký pokrok a je jich na trhu řada. S 

některými je v průmyslové praxi dosahováno výsledků srovnatelných s použitím klasického 

udírenského kouře. 


