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Téma: Jedno a víceúčelové strojky 

 

Téma si přepište, nebo vytiskněte. Projdeme na online hodině. Ti, co nebyli zkoušení, budou 

na BOZP, Univerzální stroje a přídavná zařízení a Přípojné strojky. 

 

JEDNO A VÍCE ÚČELOVÉ STROJKY 

- jednoúčelové strojky – možnost provádět jednu operaci s vysokým výkonem 

                                         - do velkých stravovacích provozů 

                                         - strojky na strouhání pečiva, sýra, mlýnky na maso, drtiče ledu, … 

                                         - vlastní pohonná jednotka 

                                         - dále sem patří ruční strojky na ruční nebo elektrický pohon – ruční  

                                           šlehače a mixéry 

- víceúčelové (univerzální) kuchyňské stroje – nižší výkon 

                                                                                - ve střední ch a malých stravovacích provozech 

 

Stroje na mixování pokrmů a potravin 

- rozmělnění na co nejmenší kousky a jejich promíchání 

- využití ve výrobních i odbytových střediscích 

- základní pohon – vysokootáčkový elektromotor 

- dělení na: ruční, stolní a mobilní 

 

Ruční mixéry (ponorné mixéry) 

- mixování surovin i nápojů v otevřených nádobách 

- jednoduchá, rychlá obsluha, snadné čištění 
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Stolní mixéry 

- vysokootáčkový elektromotor + přídavná mísící nádoba (na dně hřídel s nožovou 

   soustavou) 

- po dotažení mísící nádoby a po uzavření víkem lze mixér zapnout 

 

Mobilní mixér (turbo mixér) 

- při zpracování velkého množství potravin – buď přímo v kotlích, nebo jiných nádobách 

- před mixováním se zajede mixérem až ke kotli, tam se pomocí držadla sklopí do požado – 

  vané  polohy (polohu lze měnit pouze pokud je vypnutý) 

 

Odšťavňovače – lisy na citrusy 

 

Ruční lis na citrusové plody 

- z chromniklové oceli 

- z pevné části (k umístění poloviny omytého citrusu) a pohyblivé stavitelné části (opatřena 

  lisovacím mechanismem) 

- vylisovaná šťáva se zachycuje v nádobě umístěné na podstavci celého lisu 

- snadné čištění 

 

Elektrické odšťavňovače citrusů 

- odšťavňování se provádí přitlačováním poloviny citrusu na rotující odšťavňovací hrot s  

   Výstupky 

- protlačování citrusu buď ručně nebo přítlačným víkem s otočnou miskou 

- šťáva protéká přes sítko nebo přímo ze sběrné nádobky hrdlem do připravené nádoby 

 

Mlýnky na kávu 

- různá provedení – stojánkový kávomlýnek 

                                 - kávomlýnek se zásobníkem mleté kávy a dávkovačem porcí 

                                 - tříštivý kávomlýnek – rozmělnění kávy vysokými otáčkami nožové  



                                  soustavy 

- liší se velikostí podle požadavků na jejich výkon a využití 

 

Kráječe chleba 

- podobné nářezovým strojům – proti otáčejícímu se kruhovému noži je tlačen chléb upnutý 

  v pohyblivém podávacím stole 

- jiný typ – bochník je protlačován přes řadu kmitajících pilových nožů (vzdálenost určuje 

  tloušťku krajíce) 

- některé kráječe využitelné také pro krájení knedlíků 

 

Kombinované stroje na přípravu jídel 

- pro vícero různých operací 

- používá se jedna pohonná jednotka ---> kombinovaný stroj je ekonomičtější 

- druhy: kombinovaný stroj – drtič ledu, odšťavňovač ovoce a mixér 

               kombinovaný stroj – na přípravu zeleniny a mlýnek na maso 

               kombinovaný stroj – na strouhání sýra a mlýnek na maso 

 

 

 

 

 


