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Ryby, drďrbež, avěřina
Kromě vetkých domácích zvířat poskytuje maso ta]"é drůbež,
siadkovorlní i mořští studenokre.lní živočichor,éa volně žijícíz,l,ííata.

drťrbežipatří kuřata, slepice a koiiouti kura, domácího, krťtty. husy a
kachn"v. Dalšíchovaní ptáci (holubi a perličky) nemají jako zdt,o3 nrasa

k

význam.
Ze sladkovodních ryb se chová, hlavně ka,pr, při sportovnínr rybářství
se loví více druhů. i{abídka mořských ryb je poměrně široká. hlavně
v podobě zmrazeného fllé, zmražených polotovarů a konzen,. Dovážeji
sjk nam makrely, tresky, rnořské štiky, turiáci, sledi a ctalšíryby, z,karý_
šůnapř. hurnři a langusty, z měkkýšťl siírvky a ústř"tce,
*
Zv8řina se dostává na tťh pon'ěmě vzácně v době lronů patří k ní
zajíci. smci, jeleni, bažanti a daiší.
výživová irodnota masa drůbežeje rozdílnir poclie druhtl. kuřata a
krůty majímálo tučnénraso, tuk je soustředčrt hlavné pod križí.§znani

rybího masa ve v}ÍŽivě je značný. Až na malé výjimky,|e málo tučné,
dobi'e strar.,itelné a obsahuje nedostatkový jód. Navíc rybí tukmá zdraví
prospívajíci složení,obsahuje vitaminy A a D. Spotřeba rybího masa je
u nás nízká, měla by se zvýšit,

FříBrava pokrmů z drůbežeoryb a zvěřiny
Kuřecí a krůtílnaso §e vaří, peče, smaží,kuřata se časio grilují, Ostatní
druhy drubeže se hlavně pečou. Drubež se upravuje porcovaná i vcelku.
Z kuřecího a krutího rnasa se připravují paštiky, pomazánky. saláty a
dalšípokrrny,
Specializované kuchařské knihy uvádějí stovky úprav ryb a zvěřiny.
Běžně se jich však používá jen několik. Kapr se peče nebo srnaží,méně
často vaří. Upravy ,,na modro", ,,na čen}o" známe spíšez knížek.Podobně i mořské ryby se hlavně pečou, filé se často zapéká a smaží.
Z tepelně upravených ryb se v domácnosti dělají pomazánky a saláty,
Dalšíúpravy, jako je marinování, zalévání do rosolu nebo uzení, většinou eloma nedělánre a kupujeme zavináče, ryby v aspiku, uzenáče a
ruzné saláty. Oblíbenéjsou i sardinky, ze kterych se často pňpravují
pomazánky, používanéke zdobení chtebíčků.Některé ryby mají charakteristickou chuť i vůni, takže se doplňují citronovou šťávou a různým
kořeníln.
Doporučení pro kuchyňskou úpravu

a daišíchvodních živočíchr1mttsíme rychle zpracovat, neboť
obsahrrje hoclně vody a snadno se kazí]

Maso ryb

maso drůbežeupravujeme kuchyňsky rovněž co nejdffve po zakoupení čerstvých zvířat nebo po rtlzmrazení zmraženédrůbeže;
nraso zvěřiny většinou nechátne odležet v kůžinebo peří;
<tále platí doporučení uvedená ujatečníchzvířat.

