
JAK SPRÁVNĚ 
UCHOVÁVAT 
POTRAVINY 

Jak ušetřit až 19 000 Kč ročně 
za zbytečně vyhozené jídlo



SPRÁVNÉ UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN 
JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÝ PROCES 
V potravinách, které nejsou správně uchovávány, začnou záhy působit tzv. hnilobné procesy, v 

jejichž důsledku potraviny podléhají rychlé zkáze, stávají se nepoživatelnými a co víc, pro zdraví 

nebezpečnými. 

NEKONZUMUJTE NIKDY I SEBEMÉNĚ PLÍSNÍ 
NAPADENOU POTRAVINU. 
Například	i	malá	tečka	plísně	na	džemu	znamená,	že	je	znehodnocen	
celý	obsah,	jelikož	plíseň	je	schopna	prorůstat	všemi	vrstvami.	
 

U běžných potravin dochází nejčastěji k procesu plesnivění, tedy prorůstání povrchu potravin 

koloniemi nejrůznějších plísní (hub), typicky rodu penicillium, aspergillus apod. Plísním se nejlépe 

daří ve vlhku a v prostředí, kde neproudí vzduch. Plísně rovněž dobře snášejí chlad, proto ani v 

ledničce před nimi potraviny nejsou zcela ochráněny. Přestože proces plesnivění nemusí být vůbec 

zřetelný, jím produkované toxiny (aflatoxiny, ochratoxin, patulin aj.) jsou zdraví nebezpečné. 



KONZUMACE POTRAVIN 
KONTAMINOVANÝCH PLÍSNĚMI 
MŮŽE MÍT I ZÁVAŽNÉ DŮSLEDKY 
PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ.

Velmi nepříznivý úcǐnek mohou mít toxiny plísní zejména 
na vývoj plodu beȟem teȟotenství. 

Mezi nejčastější projevy patří:

■ zažívací obaže – průjem, nadýmání a křeče

■ poškození jater a ledvin 

■ poškození imunitního systému 

■ poškození tvorby krve

■ halucinace

■ nádorové onemocnění. 

Potraviny mohou být kontaminovány i dalšími 

druhy mikroorganismů – bakteriemi nebo 

kvasinkami. Některé změny nemusí být zásadně 

zdravotně závadné, ale může být významně 

snížena jejich výživová hodnota, např. v důsledku 

spotřebování některých vitaminů. 



CO JE TO ALIMENTÁRNÍ 
ONEMOCNĚNÍ A CO DĚLAT, 
KDYŽ NÁS POSTIHNE

Alimentární onemocnění jsou ta, která 

vznikají v souvislosc s konzumací 

zkažených potravin. Podle charakteru 

mikroorganismu, který onemocnění 

vyvolal, a podle mechanismu jeho účinku 

rozlišujeme tato onemocnění na infekce z 

potravin (toxoinfekce) a otravy 

(intoxikace). Alimentární nemoci mají 

celou řadu projevů, zpravidla se ale do- 

stavuje průjem, bolesti břicha a zvracení, 

přičemž velmi nebezpečné jsou ztráty 

tekutin při průjmech a zvracení zejména 

pro děti a seniory. 

Mikroorganismy ze zkažené potraviny či vody se dostanou do 
trávicího traktu, v něm se pomnoží a vyvolají infekci. Typický
mi příklady jsou břišní tyfus, paratyfus, dyzentérie či 
virová hepatitida typu A. 



„DESET ZLATÝCH PRAVIDEL 
K ZACHÁZENÍ S POTRAVINAMI“: 

1. Nakupujte potraviny, které jsou po stránce 

technologického zpracování zdravotně nezávadné 

2. Zabezpečte dokonalé provaření potravin 

3. Stravu konzumujte bezodkladně po uvaření 

4. Vařené potraviny uchovávejte velmi uvážlivě 

5. Pokud chcete konzumovat již jednou vařené potraviny, 

důkladně je ohřívejte 

6. Braňte styku syrových a vařených potravin 

7. Před, při i po manipulaci s potravinami si umývejte ruce 

8. Veškeré kuchyňské zařízení udržujte v bezvadné čistotě 

9. Ochraňujte potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty 

10. Používejte pouze pitnou vodu 

V	RÁMCI	PREVENCE	ALIMENTÁRNÍCH	ONEMOCNĚNÍ
VYDALA	SVĚTOVÁ	ZDRAVOTNICKÁ	ORGANIZACE	(WHO)	NÁSLEDUJÍCÍCH



JAK PŘEDEJÍT NEGATIVNÍM 
PROCESŮM V POTRAVINÁCH
Snahy o prodloužení trvanlivosti potravin patří 

k člověku od nepaměti. Nejběžnějš̌ími způsoby 

konzervace bylo sušení, uzení a nasolování. 

Přelomovým je pak rok 1864, kdy francouzský 

biolog Louis Pasteur vyvinul nový způsob 

konzervace potravin – pasterizaci. 

Proces konzervace využíváme k zastavení nebo 

zpomalení nežádoucího růstu mikroorganismů, 

popř. usmrcení těch forem, které by se během 

skladování množily. Mezi hlavní metody 

konzervace patří:

■ sterilace – díky teplotám vyšším nežli 100 °C 

dochází k usmrcení živých mikroorganismů  a 

většiny bakteriálních spor

■ pasterizace – podstatou je krátkodobé zvý

šení teploty, které vede k inaktivaci živých pato- 

genních mikroorganismů, nikoli však bakteriálních 

spor

■ blanšírování – slouží k inaktivaci enzymů teplem 

(ponořením do horké vody nebo účinkem horké 

páry), a to především u ovoce a zeleniny před 

následným zamrazováním nebo sušením

■ konzervace působením nízkých teplot – 

uchovávání potravin za nízkých teplot vede ke 

zpomalení, nebo dokonce zastavení činnosti 

enzymů

■ konzervace sušením (nasolování/přidání cukru) 

– principem sušení je snížení obsahu vody, tedy 

dosažení prostředí, v němž mikroorganismy 

nemohou růst, ačkoli nejsou zničeny;  k 

vytěsnění vody se nejčastěji používá sůl nebo cukr.

Z dalších metod lze uvést konzervaci zářením, 

ultrazvukem nebo přidáním chemikálií. 



SKLADOVÁNÍ 
V CHLADNIČCE
Využití chladničky dovoluje významné 

prodloužení doby trvanlivosti potravin, a to 

díky nízké teplotě, jež zpomaluje nebo 

dokonce zastavuje růst většiny běžných 

mikroorganismů. I skladování v ledničce má 

však svá pravidla. Prvním a nejdůležitějším 

z nich je metoda FIFO (first in/first out – 

první dovnitř, první ven), jejímž uplatňování

m zabráníte zbytečnému kažení potravin z 

důvodu prošlé doby použitelnosti. 

■ chladničku udržujte v čistotě – 

pravidelně ji vymývejte dezinfekčními 

prostředky a také ji čas od času 

nezapomeňte odmrazit 

■ chladničku nepřeplňujte – nakupujte 

jen přiměřené zásoby a potraviny 

neskládejte těsně vedle sebe. Potraviny 

citlivé na chlad (ananas, banány, lilek, 

okurky) neskladujte při teplotách nižších 

než 10 °C – urychlili byste am průběh 

fyziologických reakcí 

■ do chladničky nedávejte 

horké pokrmy – ukládejte je až po 

vychladnua, zabráníte nežádoucímu 

pomnožení mikroorganismů 

■ zabraňte kontaktu syrového masa s 

ostatními potravinami – vyhnete se 

nepří-jemným zdravotním následkům. 



VAKUOVÁNÍ 
Principem této metody je omezení přístupu kyslíku. Potraviny tak podléhají 

oxidačním procesům v daleko menší míře (např. tuk je delší dobu chráněn před ž

luknuam), dále dochází ke zpomalení degradace bílkovin a k zastavení množení 

aerobních (kyslík vyžadujících) mikroorganismů. Vakuováním se nemění vlhkost 

potravin, ty si tak lépe uchovávají svoji barvu a vůni. Vakuové balení dobře chrání 

potraviny před plísněmi a škůdci a je vhodné pro uchovávání potravin v 

chladničce, nedochází tak např. k mísení pachů. 



JAK UCHOVÁVAT PEČIVO
Chléb by měl být uchováván při pokojové teplotě, nejlépe v dřevěné schránce 

(tzv. chlebovce) na dobře větraném a suchém místě. Další doporučovanou metodou je 

uložení do papírového sáčku nebo zabalení do bavlněné utěrky. Nevhodný je igelitový 

sáček, který zabraňuje větrání a vytváří se v něm vlhkost, která zvyšuje riziko 

plesnivění chleba. To neplatí pro pečivo, na něž lze igelitový obal využít. Velmi

výhodné je využití vakuového systému, jenž prodlužuje trvanlivost pečiva 3–5×. 

Nakrojený bochník pokládejte řeznou plochou na 
čisté kuchyňské prkénko, střídka si tak uchová vláčnost.
Chléb pokud možno nekrájejte do zásoby, s výjimkou
případů, kdy jej chcete zamrazit. 



JAK UCHOVÁVAT MLÉČNÉ VÝROBKY
• sledujte pečlivě datum použitelnosti (po jeho 

překročení potravinu „nemilosrdně“ vyhoďte!) 

• mléko a mléčné výrobky vždy uchovávejte v chladu 

– trvanlivé mléko, které je díky tepelnému ošetření 

odolnější vůči zkažení nežli mléko čerstvé, lze 

uchovávat i při pokojové teplotě, po otevření je ale 

nutné jej uložit do chladničky. 

• Máslo skladujte v chladu, vhodné je použít 

skleněnou nebo plastovou nádobu s víčkem. 

Máslo lze dlouhodobě (až půl roku) uchovávat v 

mrazničce.



JAK UCHOVÁVAT SÝRY A VEJCE
Co se týká sýrů, nakupujte jen takové množství, které jste 

schopni zkonzumovat během dvou až tří dnů. Tak bude váš 

sýr na stole vždy „čerstvý“ a správně zralý. Důležitá je 

samozřejmě i teplota, kdy pro většinu sýrů je nejvhodnějších 

8 až 12 °C, což odpovídá teplotě ve spodních policích 

chladničky. Sýry je nejvhodnější skladovat v původních 

obalech, přičemž po jejich rozbalení lze použít alobal, 

potravinářskou fólii nebo sýry uložit do skleněné dózy s 

víkem a případně zavakuovat. Při skladování sýrů pečlivě 

sledujte, zda se neobjevuje nežádoucí maz nebo plíseň. 

Vejce nakupujte vždy čerstvá a uchovávejte je v chladu při 

teplotách mezi 5 a 8 °C. Neomývejte je ani neoarejte, došlo 

by tak k porušení ochranného povlaku a am ke zvýšení jejich 

náchylnosti na mikroorganismy. Vejce je nejlepší uskladňovat 

v kartonových nebo plastových obalech, které vejce dobře 

ochrání proti mechanickému poškození i absorbci pachů. 

Vejce jakýmkoli způsobem poškozená vyhoďte a po každé 

manipulaci s vejci si umyjte ruce. 



JAK UCHOVÁVAT OVOCE A ZELENINU
Ovoce a zelenina bývá nejčastěji uchovávána 

sterilováním, sušením či zmrazováním. Samozřejmostí 

je využití chladničky, a to typicky pro čerstvé plody. 

Některé druhy lze dlouhodobě uskladnit ve sklepě, 

jako např. jablka, hrušky či brambory. Ne každé ovoce 

či zelenina snáší nízké teploty. Například tropické 

ovoce, především banány, mango nebo avokádo, a ze 

zeleniny lilek, okurky či zelené fazole by se neměly 

skladovat při teplotách nižších než 10 °C. 

Sterilované ovoce a zelenina významně obohacují náš 

jídelníček v zimních měsících a jednoznačně přispívají 

ke zvýšení příjmu vlákniny, vitaminů a minerálních 

látek. A to i přesto, že sterilováním klesá obsah 

některých vitaminů. Zavařeniny ale bývají velmi stabil- 

ní a zpravidla nepodléhají dalším změnám. Vlivem 

vysokých teplot dochází při sterilování i k pozicvním 

změnám, a to zejména ke zvýšení ochrany před 

mikrobiální kontaminací. 

Nedozrálé	plody	nedávejte	do	lednicǩy,		nýbrž	je	nechte	dozrát	při	
pokojové	teplotě	Pro	zachování	vysokého	obsahu	vitaminů	a	
minerálních	látek	je	důležité	plodiny	zpracovávat	rychle,	zbytecňě	je	
neskladovat,	oloupané	nevystavovat	vzdušnému	kyslíku	a	
vyšší	teplotě	a	nelouhovat.	



JAK UCHOVÁVAT OVOCE A ZELENINU
Podstatou sušení je maximální snížení obsahu vody, 

čímž dojde k zastavení růstu a množení 

mikroorganismů. Obsah hlavních živin (bílkovin, tuků, 

sacharidů), stejně jako obsah většiny minerálních látek, 

se sušením příliš nemění. Nejvyšší úbytek zaznamená- 

vá vitamin C, jehož obsah klesá dále i po usušení, a 

aromatické látky. Usušené potraviny zajistěte 

především před navlhnuam a následným plesnivěním 

(zde je výhodné využít např. vakuový systém). 

Zmrazováním (při teplote-18°C) dosáhneme 

inaktivace mikroorganismů a zpomalení činnosti 

enzymů tak, že se jakost produktu prakticky nezmění. 

Mezi hlavní výhody zmrazených potravin patří, že je lze 

relativně dlouho uchovávat a také pohotově použít k 

vaření. Pro delší uchovatelnost potravin se doporučuje 

předvaření, díky němuž se inakcvují enzymy a vyloučí 

vliv kyslíku až o 50%. 



SKLADOVÁNÍ VE SKLEPĚ
Skladování ve sklepních prostorách vyžaduje 

oprmální podmínky, a to zejména temno, zajištění vě

trání, přiměřenou teplotu a vlhkost vzduchu. 

Brambory mají být skladovány v temnu (světlo vede k 

růstu nežádoucích klíčků), suchu a při vhodné teplotě 

(dlouhodobě v rozmezí 4 až 5 °C, sadba při o něco nižší 

teplotě, teploty blížící se 0 °C zvyšují obsah cukrů v 

hlízách). Důležitým předpokladem pro uchování jakosti 

a zdravotní nezávadnosti brambor je zajištění větrání 

sklepních prostor a samozřejmě hygienické podmínky. 

Vlivem skladování dochází především ke ztrátám 

vitaminu C – v závislosti na odrůdě a způsobu 

skladování mohou ztráty dosahovat 40 až 80 %. 

K dalším ztrátám vitaminu C může dojít nevhodnou 

tepelnou úpravou, zejména postupným zahříváním. 

Raději tedy zapomeňte na notoricky známé pravidlo, 

které říká: oloupané brambory vložte do osolené vody, 

nechte hodinu stát a pak postupně zahřívejte. 

Nejšetrnějším způsobem je vaření v tlakovém hrnci 

nebo alespoň ve vroucí vodě. 

Jablka a jiné jádroviny je, stejně jako brambory, 

důležité uchovávat na suchém, tmavém a dobře 

větraném místě při teplotách kolem 4 °C. V průběhu 

skladování se rozhodně vyplatí průběžná kontrola, zda 

některé plody nejsou nahnilé nebo jinak poškozené. 

K	dlouhodobějšímu	skladování	ve	sklepních	prostorách	se	
hodí	kořenová	zelenina,	pozdní	zelí,	kapusta,	cibule	a	cěsnek.	
	



JAK SKLADOVAT MASO
Nejvhodnějším místem pro uchování masa, jakožto potraviny, která rychle podléhá zkáze, je chladnička, konkrétně první 

spodní police nad zásuvkou určenou pro ukládání ovoce a zeleniny, kde je i nejnižší teplota. Toto umístění je výhodné i proto, 

že šťáva z masa nemůže odkapávat na jiné potraviny. Maso je vhodné zabalit do potravinářské fólie nebo uložit do skleněné 

dózy s víkem a zavakuovat. V chladničce by maso nemělo být déle než 2–3 dny. Maso lze samozřejmě také zamrazovat. 

Nakrájejte je na plátky – jednotlivé plátky nebo obvykle používané porce zabalte do potravinářské fólie. 

Důsledně	dbejte	na	to,	aby	při	uchování	syrového	masa	v	
chladnicče	nedošlok	jeho	kontaktu	s	jinými	potravinami,
nebo	uvařenými	pokrmy.	

Rozmrazování masa by mělo probíhat pomalu a v nízkých teplotách (nejlépe v rozmezí 0 až 5 °C). 

Při rozmrazování vždy dochází ke ztrátám masové šťávy, čímž se povrch masa 

stává náchylnějším k rozmnožení mikroorganismů, 

a také k určitým hmotnostním ztrátám i ke ztrátám 

nutričně či senzoricky cenných látek. 



Je náročné dodržovat všechny pokyny, 
pro správné uchovávání potravin a tak

hodně jídla zbytečně vyhodíme.

PRŮMĚRNÁ ČESKÁ DOMÁCNOST 
VYHODÍ DO KOŠE POTRAVINY 

ZA 19.000 KČ ROČNĚ

JAK TEDY NEJLÉPE VYŘEŠIT 
PROBLÉM S UCHOVÁVÁNÍM 
POTRAVIN V DOMÁCNOSTI?



Uchovávání	potravin	nejpřirozenějším	způsobem	pomocí	vakua
Řešením	je	vacSy®

VacSy® je celosvětově patentovaný vakuový systém –

navržený tak, aby umožnil vytvoření vakua uvnitř

speciálních skleněných nádob a speciálních

vzduchotěsných folií. Vakuové prostředí zbavuje

bakterie a veškeré druhy plísní kyslíku potřebného pro

jejich přežití a uchovává stejnou chuť a nutriční

vlastnosti jídla! Jídlo zůstává čerstvé a zdravé až 5krát

déle než v obvyklých podmínkách v chladničce.

Systém VacSy® může být použit k uchování čerstvého

jídla nebo polotovarů přímo ve VacSy® nádobách,

Zepter nádobí, lahvích a VacSy® foliích. Je to

nejvšestrannější a nejvýkonnější potravinový vakuový

systém pro profesionální i domácí použití.









My	máme	řešení	pro	všechny,	
stačí	si	jen	vybrat	ten	nejvhodnější	set	pro	vás

KAŽDÁ DOMÁCNOST 
MÁ JINÉ POŽDAVKY



vacSy
Od teď vám vydrží potraviny až 

5x déle čerstvé díky vakuu 



Konec plýtvání 
a vyhazování potravin.
VacSy vám šetří PENÍZE 
a chrání vaše ZDRAVÍ!

VÍCE INFORMACÍ

WWW.LIVE100.CZ

http://live100.cz/system-vacsy/
http://live100.cz

