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Ovoce II
Potraviny a výživa 1. ročník
Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma „ Ovoce II“.
Žák rozumí pojmu ovoce, rozdělení, skladování, použití, výrobky z ovoce.
Skladování, výrobky, použití.
Slouží jako podklad pro žáky k výuce nové látky. Lze rozeslat žákům
elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce.
Kuchař - Číšník
1.
Pavla Vejražková
20.01.2013

Ovoce
skladování,výrobky
Potraviny a výživa 5
Pavla Vejražková

Skladování ovoce
• Jádrové, peckové a bobulové ovoce se
skladuje v chladírně, nesmí se však orosit.
Používají se speciální sklady, které jsou větrány
a chlazeny vzduchem. Zpomaluje se dozrávání
ovoce. Takto skladované ovoce si zachovává
téměř plnou biologickou hodnotu. Skořápkové
ovoce se skladuje v chladné a suché místnosti
• Před uskladněním roztřídit.

Výrobky z ovoce.
Kompoty - se vyrábějí tepelnou sterilací. Ovoce se omývá,
třídí a podle druhu upravuje (loupe, dělí, odpeckovává,
barví, předvařuje apod.) Plní se do plechovek nebo
sklenic a zalévá se horkým cukerným roztokem. Pak se
obaly hermeticky uzavírají a sterilují se. Na trhu jsou
kompoty jednodruhové, směsi a nízkoenergetické
(diabetické)
Zmrazené ovocné výrobky - zmrazené ovoce, ovocné
dřeně, ovocné pěny, ovocné krémy, ovocné dezerty
(např. jahodové ovocné řezy)
Sušené ovoce - nejstarší způsob konzervace. Suší se při
teplotě do 75°C, snižuje se obsah vody na minimum.

Sušené ovoce
Jižní ovoce
fíky - jsou sušené plody smokvoně obecné , do
obchodu přicházejí většinou slisované
datle - jsou sušené plody palmy datlové. Mají lesklý
povrch a tvrdou pecku.
Domácí
rozinky - jsou sušené plody vinné révy, na trhu je
několik druhů rozinek (sultánky, pravé rozinky,
elemky, víněnky)

Ovoce v alkoholu - patří sem bowle a koktajlové ovoce.
Používá se ke zdobení moučníků a do míchaných
nápojů.
Ovocné polevy - vyrábějí se ze sterilovaných ovocných
protlaků, ovocných šťáv, kompotů, cukru, kyseliny
citronové a dalších přísad ( např. jahodová,
meruňková).
Kandované ovoce - je prosycené cukrem. Ovoce se
postupně ponořuje do roztoků obsahujících stále více
cukru a v každém se ponechává asi 24 hodin.To se dělá
tak dlouho, až obsah cukru v ovoci dosáhne 70 %. Má
nízkou biologickou, ale vysokou energetickou hodnotu.

Zahuštěné ovocné výrobky - obsah vody se snižuje
odpařením, jsou to marmelády, džemy, rosoly a povidla .
Mají vysokou energetickou hodnotu pro vysoký obsah
cukru.
Marmelády - rozvařené a propasírované ovce se svaří s
cukrem do rosolovité až tuhé konzistence. Přidávají se
pektiny, kyselina citronová, potravinářské barvivo
Džemy - rozvařené ovoce s přidáním cukru ( džem obsahuje
kousky nerozvařeného ovoce). Dále se přidávají škrobový
sirup, pektiny, kys. citronová. Džemy se vyrábějí jen z
jednoho druhu ovoce (meruňkový, jahodový, borůvkový,
pomerančový apod.)

Povidla - základem je hrubě pasírovaná švestková
dřeň. V prodeji jsou přislazovaná a neslazená pro
diabetiky.
Rosoly - základem výroby je ovocná šťáva s
vysokým obsahem pektinů.
Mražené ovoce – vcelku s cukrem i bez, pasírované
Chlazené ovoce - pouze některé tvrdé druhy, t = 0
až 4 0C

Mošt - drcení, lisování ovoce bez cukru (přírodní ovocné
šťávy), neředí se, sterilace
Śťavy - džusy- ovoce se drtí, lisuje, vzniklá šťáva i
s rozptýlenou dužinou se steriluje teplem, lze přidat
cukr i vodu
Sirup - ovocné šťávy konzervované vyšším obsahem cukru
(60 %)
Ovoce v lihovině – bowle – ovoce v nálevu bílého vína a
destilátu nebo koktejlové ovoce v cuker, nálevu
s brandy

Ovocná vína - kvašení moštu s vinnými kvasinkami
(12-15 % alk.) – rybízové, jablečné
Ovocné pálenky = destiláty - po zkvašení ovoce se
destiluje (40-65 % alk.) – slivovice, meruňkovice
Ovocné likéry - extrakce ovoce ve
vysokoprocentním lihu, přislazené (25-35 % alk.)
– griotka
Ovocné octy - octové kvaš. ovocného destilátu jablečný, vinný

Použití ovoce a výrobků ve stravování
Doplňují pokrmy barevně i chuťově.
Polévky – ovocné
Omáčky – ke knedlíkům (žahour)
Maso – drůbež (dutiny jablka), na pomerančích, minutky
Moučníky – nákypy, jablka v županu, záviny, ovocné
knedlíky, koláče, palačinky …
Poháry, saláty, zmrzliny
Míchané nápoje, ozdoba
Ořechy - náplně, zdobení, moučníky i masité pokrmy
Mnohé uplatnění mají i ovocné výrobky.

Použitá literatura:
- google. obrázky
- Učebnice pro odborná učiliště, potraviny a
výživa.
- Restaurace a host.

