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01 

Poživatiny 
Rozdělení poživatin. Jakost potravin, metody zjišťování jakosti, jakostní znaky skladování a 

konzervace potravin, nákazy z potravin. 

 

02 

Složení potravin 

Význam a funkce jednotlivých živin. Bílkoviny, lipidy, sacharidy, ochranné látky, vitamíny, 

minerální látky, voda, vláknina. Energetická a biologická hodnota potravin 

 

03 

Potraviny rostlinného původu I 

Ovoce, složení, rozdělení, druhy, význam, konzervace a použití v kuchyni. 

 

04 

Potraviny rostlinného původu II 

Zelenina a brambory. Složení, rozdělení, druhy, význam, konzervace a použití v kuchyni. 

 

05 

Potraviny rostlinného původu III 

Obiloviny, luštěniny. Složení, rozdělení, druhy, význam, konzervace a použití v kuchyni. 

Mlýnské výrobky, pekárenské výrobky těstoviny 

 

06 

Pochutiny a sladidla. 

Koření, káva, kakao, čaj, ostatní pochutiny. Cukr řepný, med, syntetická sladidla 

 

 

 

 

 



07 

Potraviny živočišného původu 

Mléko a mléčné výrobky, složení, zpracování a ošetřování, druhy a význam ve výživě. Vejce, 

stavba a složení, jakost a její zjišťování, vady nákazy z vajec. 

 

08 

Tuky 

Rostlinné tuky, živočišné tuky, margaríny, pokrmové ztužené tuky 

 

09 

Hovězí maso 

Charakteristika, složení, rozdělení a jakostní třídy. Význam ve výživě, zrání, konzervace a 

skladování masa. Využití masa v kuchyni. 

 

10 

Telecí maso 

Charakteristika, složení, rozdělení a jakostní třídy. Význam ve výživě, zrání, konzervace a 

skladování masa. Využití masa v kuchyni. 

 

11 

Vepřové maso 

Charakteristika, složení, rozdělení a jakostní třídy. Význam ve výživě, zrání, konzervace a 

skladování masa. Využití masa v kuchyni. 

 

12 

Skopové maso 

Charakteristika, složení, rozdělení a jakostní třídy. Význam ve výživě, zrání, konzervace a 

skladování masa. Využití masa v kuchyni. 

 

13 

Drůbež a ryby 

Drůbež - charakteristika, předběžná příprava, rozdělení a jakostní třídy. Ryby - charakteristika, 

předběžná příprava, rozdělení a čerstvost ryb. Výrobky z ryb. Korýši a měkkýši. Význam ve 

výživě, jakost, konzervace a skladování masa. 

 

14 

Zvěřina a ostatní druhy mas 

Zvěřina, ostatní druhy mas – maso koňské, králičí. Charakteristika, předběžná příprava, 

rozdělení. Vnitřnosti- rozdělení, druhy, význam ve výživě, použití, ostatní využitelné části. 

Význam ve výživě, konzervace a skladování masa. 

 

 



 

15 

Alkoholické nápoje 
Pivo, výroba piva, druhy piva, jakost a vady piva, ošetřování piva. Víno - pěstitelské oblasti 

vinné révy, druhy vína, výroba vína, hodnocení a jakost vína, výroba vína, školení a ošetřování 

vína, skladování vína. 

 

16 

Trávicí ústrojí  

Schéma trávicího ústrojí, trávicí trubice, žlázové orgány, prostředky trávení, popis jednotlivých 

částí trávicí trubice.  

 

17 

Výživa 

Strava smíšená, syrová a tepelně upravená. Nesprávné stravovací návyky a civilizační 

choroby. Zásady racionální výživy. Druhy stravování. Význam výživy pro organismus. 

 

 

18 

Diferencované stravování 

Zásady diferencovaného stravování. Diferenciace výživy dle věku a pracovních podmínek. 

Výživa v mimořádných životních podmínkách – kojení. 

 

19 

Alternativní způsoby stravování 

Vegetariánská strava- přísná vegetariánská (veganská), laktovegetariánská, 

laktoovovegetarinská, makrobiotická strava. Syrová strava. 

 

20 

Dietní stravování  

Druhy diet. Úloha stravování při léčbě chorob. Specifika  přípravy jednotlivých diet. 
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