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Tato ojedinělá velká obrazová 

kniha ukazuje krok za krokem 

svět výroby potravin, pro mnohé 

z nás tak tajemný.

CO VŠE SE MUSÍ STÁT A JAKOU 

CESTU MUSÍ JEDNOTLIVÉ 

POTRAVINY URAZIT ČI KOLIKA 

RUKAMA MUSÍ PROJÍT, NEŽLI SE 

DOSTANOU ZABALENÉ A OPATŘENÉ 

ETIKETOU DO NAŠICH NÁKUPNÍCH 

KOŠÍKŮ NEBO NA TALÍŘ?

Vydejme se společně 

za úžasným poznáním bez 

příkras a mýtů, jak potraviny 

každý den ve velkém vznikají.
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RYBNÍČEK PRO 
MATEČNÉ RYBY

UMĚLÉ 
VYTŘENÍ

LÍHNĚ PLŮDKU

TAHOUNI

HÁČKOVÁNÍ

hlavní BRAK

KESER

Pěšáci

vedlejší BRAK

STAVIDLO

SÁDKY

USMRCOVÁNÍ 
ELEKTRICKÝM 
PROUDEM

ODŠUPINOVÁNÍ

FILETOVÁNÍ VYKOSŤOVÁNÍ FILETŮ VAKUOVÁNÍ A BALENÍ

PRODEJ ŽIVÝCH RYB

PLŮDKOVÉ RYBNÍKY

Jak to chodí v rybníce
Rybníkářství spojuje přírodní procesy s lidským umem. 
Na začátku se rybáři postarají o násadu malých rybek 
(plůdek). Ryby pak spokojeně rostou a žijí v rybníce, 
až zhruba po dvou letech dosáhnou tržní váhy. Pak 
začíná podzimní výlov. Na konci procesu se už živé 
nebo zpracované ryby dostávají na trh – a rybník čeká 
na další násadu.
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Kynutí chlebů 
ve velkopekárně trvá 

45–60 minut při teplotě 
zhruba 30–35 °C a relativní 

vlhkosTi 50–60 %.

klápí těsto do ošatek. Ty pobudou zhru-
ba 45–60 minut v průběhové kynárně 
v přesně defi nované vlhkosti a teplotě. 
Po vykynutí se chléb překlopí z ošatek 
na odsazovací stůl, po němž přejede k tzv. 
pekárenskému asistentovi – robotu, kte-
rý vykynutý chléb automaticky přesune 
do etážové pece. 

Pečení

Ve velkopekárnách se často používají cy-
klotermické etážové pece. Běžný chléb 
(Šumava) se v nich upeče v průměru 
za 48–50 minut při teplotě 240–260 °C. 

Po upečení se chléb nechá vychladnout, 
což trvá několik hodin; k zákazníkovi 

by se měl dostat co nejčerstvější, ale 
nikoliv horký. Robotický asistent chléb 
přemístí na dopravník, který ho přesune 
do expedičních prostor, odkud se rozváží 
do obchodů. V tzv. vratkárně se přejímají 
chleby, jež zákazník z nějakého důvodu 
nepřijal nebo neprodal. Odcházejí do spe-
ciálních kontejnerů a odvážejí se na zkr-
mení v živočišné výrobě. 

Nepovedené nebo nestandardní kusy se 
ve výrobě ihned zpracovávají, přidávají se 
zpět do kvasu ve fermentorech. 

Ve velkopekárně se denně vyrobí až 
20 000 kusů chleba a okolo 400 000 
rohlíků, což odpovídá 1 000–1 200 tun 
mouky za měsíc.

Silo

Nedílnou součástí velké pekárny jsou sila 
na mouku. Jsou to vysoké tanky, do kte-
rých se mouka přečerpává z cisteren 
nákladních automobilů. Čerstvě navezená 
mouka zde odpočívá 7 dní, nežli se dosta-
ne do dalšího procesu výroby. 

Mísení těsta

Mísení těsta probíhá v mísicím centru. 
Na tenzometrické váze se nadávkují 
všechny sypké komponenty – pšeničná 
mouka odebíraná ze zásobníkových sil 
a tzv. zlepšující přípravky. Jde většinou 
o přírodní enzymy (amyláza, xylanáza,
proteáza), které mouku standardizují a eli-
minují její kvalitativní výkyvy (vzniklé na-
příklad nepřízní počasí). Dále se přidává
kyselina askorbová (vitamín C) a uhličitan
vápenatý jako regulátory kyselosti.

K suchým surovinám se vmísí kvas, připra-
vený ze žitné mouky a vody. Tato směs se 
nechá rozkvasit v tzv. kvasomatech. V nich 
kvas zraje (fermentuje) zhruba 3 dny. Pro-
ces zrání kvasu je kontinuální, zralý kvas 
se průběžně odčerpává a dopouští se další 
čerstvý. V mísicích centrech se pak míchá 
s moukou, solí, kmínem, droždím a vodou 
(chléb je pak kypřejší a objemnější). Sůl 
se přidává ve formě roztoku, tzv. solanky, 
aby bylo zajištěno její přesné dávkování, 
stejně tak jako droždí. Těsto se přesouvá 
dopravníky do zracích košů, kde se 6 – 10
minut stabilizuje, vyzraje a tekutina se stej-
noměrně vsákne do mouky. Poté pokračuje 
po šikmých dopravnících, kde ještě několik 
minut dozrává, do děličky. 

Dělení a formování chleba

Dělička těsto naporcuje na přesně odváže-
né kusy. Po vykulovačích (speciálně uprave-
ných pásových přepravnících), které simulují 
ruční hnětení, přechází těsto do vyvalovačů, 
kde se z něj již tvarují šišky nebo bochníky.

Kynutí v ošatkách

Vytvarované těsto putuje na odsazovací 
zařízení, jež nahrazuje práci pekaře a vy-

Pásový vykulovač simuluje hnětení lidskou rukou.

3

Smísené těsto na začátku další cesty.

2

Vykoulené bochníky v ošatkách míří do kynárny.

4
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Odstředěná smetana projde pastérem a vychla-
zená se přečerpá do chlazených nerezových 
tanků, tzv. uzrávačů, kde 12 hodin odpočívá 
– zraje. Kapénky tuku se v ní sloučí do malých
shluků a máslo jde pak lépe stloukat. Mlékaři
mluví o lepší stloukatelnosti másla.

Odpočinutá smetana se následně promíchá 
a může se začít stloukat. Ve velkovýrobě to pro-
bíhá v tzv. zmáselňovači. Je to chlazený válec 
s lopatkami, které smetanu „roztírají“, tedy 

popiska

?

Odstředěná smetana projde pastérem a vychla-
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Jak se dělá máslo

odstředivky 
na SYROVÁTKU

MLÉČNÉ 
ODSTŘEDIVKY

BAKTOFUGA

ODLUČOVAČ PODMÁSLÍ.

2 Šnek posunuje stlučené máslo do potrubí.

3

Trubka končí v zásobníku u balicí linky.

4

Slovníček
Stolní máslo – máslo, které je ihned po vyrobení šokově za-
mrazeno na -18 °C. Výrobce takto zmrazené máslo prodává 
státu do tzv. státních hmotných rezerv, které stát drží pro pří-
pad katastrof, potravinové nouze či války. Jedná se o speciální 
sklady zřízené státem k těmto účelům. Tam leží dle potřeby až 
2 roky. Následně může být rozmrazeno a prodáno v běžné síti 

obchodů. Musí však již být označeno jako máslo stolní, nikoli 
čerstvé. 

Zmáselňovač – chlazený válec s lopatkami, které smetanu 
roztírají, oddělují z ní vodnaté podmáslí a tzv. máselná zrna. 
Moderní náhrada máselnice.

??

ZÁSOBNÍ SILO NA MÁSLO.

1
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Základní surovina: tvaroh

Základní surovinou pro jejich výrobu je 
nízkotučný tvaroh (1 % tuku), který se 
sem dostává jak z českých, tak z němec-
kých mlékáren. Toto složení 2 typů tvaro-
hu je pro výslednou chuť tvarůžků důle-
žité, protože různé tvarohy mají rozdílné 
zastoupení mléčných kultur. 

Tvaroh se nejprve umele, posléze naso-
lí a pak unikátním způsobem pěchuje 
ve velkých vanách, kam se ho vejdou 
až 2 tuny. Pěchují ho totiž lidé, nohama 
obutýma ve speciálně vyrobených nere-
zových botách! Horní vrstvu tvarohu je 
nutné izolovat od vzduchu, proto se při-
kryje fólií a zatíží deskami se závažím. 

Nasolený a našlapaný tvaroh odpočívá 
v kádích 2–3 dny. Tvaroh je hodně proso-
lený, obsahuje až 4 % soli. 

Ušlapaný a pár dnů odleželý tvaroh putuje

výrobou dál...

3

... Do míchačky všech surovin.

4

Tvaroh se smíchá s regulátory kyselosti

A S MLÉKAŘSKÝMI A ZRACÍMI KULTURAMI.

5

A pak jede do formovacího stroje.

6

Tvaroh se jako 
za stara pěchuje 
sešlapáváním vlastní 
vahou. K udržení 
hygieny používá 
pracovník nerezové 
boty.
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zde se balí jednotlivé druhy masa.

10

zde se bourá a porcuje.

9

Největší dřina je s kýtami a plecemi.

11

114



NA Bourárně
Bourárna masa je veliká místnost, která má přesnou 
hierarchii. Ze zavěšených vychlazených půlek se odstra-
ní hřbetní kůže se sádlem a pneumatické kleště odstřih
nou přední nohu v kloubu. Pak přichází na řadu lidská 
práce. První řezník na lince oddělí za pomoci kotoučové 
pily kýtu, trup a plec. Jako druzí přichází na řadu siláci 
a opravdoví mistři, ale také přeborníci v rychlosti, kteří 
na jedné straně vykostí celou plec zhruba za 15 vteřin 
a stejně tak na straně druhé kýtu. Na tempu těchto 
řezníků závisí rychlost jejich kolegů za nimi, kteří dále 
zpracovávají jednotlivé partie masa. Jak rychle tedy 
pracují první muži vpředu, tak rychle pracuje následně 
celá bourárna. Jednou za hodinu se řezníci na prvních 
pozicích prostřídají a jdou dělat jiný úkon, aby tak rov-
noměrně rozprostřeli sílu a nedělali celý den pouze 

jeden stejný pohyb. Denně tak na bourárně zpracují až 
1 300 vepřových kýt, což je pořádná dřina. Vybourané 
očištěné maso se pak balí podle požadavků zákazníků 
do hygienických plastových obalů pod ochrannou at-
mosférou (oxid uhličitý – prodlužuje trvanlivost; kyslík 
– díky němu zůstává masu přirozeně narůžovělá barva) 
a po nalepení etikety putuje zabalené maso do ob-
chodů. Každé balení masa mimo jiné obsahuje kód 
zdravotní nezávadnosti, díky kterému je možné zpětně 
„vystopovat“ původ výrobku až k místu jeho vzniku. 

Z prasete se využije téměř vše. V odpadu končí pouze 
obsah střevního traktu, oči a štětiny. Z kostí se připravu-
je kostní moučka, která se následně přidává do krmiva 
zvířatům.
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Jak se vaří pivo
Přestože je pivo nápoj vyrobený z pouhých tří 
surovin (za pomoci miniaturních, ale mocných 
kvasinek), je dění v pivovaru poměrně složité. 
Podívejme se na jeho jednotlivé části a provozy.

SLAD

ŠROTOVNÍKY
NA SLAD

VYSTÍRACÍ 
KÁĎ

scezovací 
KÁĎ

RMUTOVACÍ 
PÁNEV

kvasnice

Chladič 
mladiny

vzduch

Mladinová pánev

CHMEL

RMUTY

SUD (KEG)

LAHev

PLECHOVKa

TANK

LEŽÁCKÝ SKLEP

VARNA

DESKOVÁ 
FILTRACE

KŘEMELINOVÁ 
FILTRACE

ODČERPÁVÁNÍ POUŽITÝCH KVASINEK ODČERPÁVÁNÍ POUŽITÝCH KVASINEK

Cylindrokónický 
tank

LEŽÁCKÝ
TANK

MLADÉ 
PIVO

Mláto

SLADOVNA

zásobníky 
vody

SPILKA, cylindrokónické tanky

studna

ŠROTOVNÍK

TANKOVÉ 
PIVO
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SKLIZEŇ BANÁNŮ 
NA PLANTÁŽI

Sprchování trsů

CESTA PŘES MOŘE VE SPECIÁLNÍCH lodích 
určených pro přepravu banánů nebo 
v KONTEJNERECH PŘI 14 °C

PŘEPRAVA 
zelených 
banánů 
DO SKLADŮ

DOZRÁVÁNÍ 
V TLAKOVÝCH 
KOMORÁCH PŘI 
CCA 16 °C

Plynná 
směs 
dusíku 
a etylenu

Cesta banánů 
z tRopů do středu Evropy
Banány JSOU TAK OBLÍBENÝM OVOCEM, že ho máme 
takřka za domácí. Vyroste sice v tropech, u nás 
ovšem promyšleným způsobem dozrává, aby bylo 
dokonalé a stejně voňavé, jako kdyby zůstalo 
na svých rodných plantážích.

OMÝVÁNÍ 
a dělení TRSŮ

BALENÍ 
DO PERFOROVANÉ FÓLIE 
A KARTONŮ

NAKLÁDÁNÍ A PŘEVOZ 
DO PŘÍSTAVU

DISTRIBUCE 
DO OBCHODŮ

185184
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