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Příloha ko ple í úloh  



Laboratorní práce:

Stanovení tuku v 

salámech

Vypracovali: Petr Železný
                        Jan Parůžek



Očekávání výsledků práce

Naším úkolem bylo odizolovat tuk od zbytku salámu 
pomocí petroletheru. Díky tomu jsme získali 
odizolovaný tuk, díky čemuž jsme zjistili kolik 
gramů tuku bylo v vzorkových typech salámů.

K naší práci jsme používali 4 

typy salámů. 

- Kuřecí nářez, Trampský 

salám, Salám princ, Junior.



Postup práce

❖ Prvním úkolem bylo s 
přestností na 0,01g navážit 3g

❖ Dalším krokem bylo si salám 
nadrobno rozmělnit

❖ Na obrázku: rozmělněný salám trampský



❖ Rozmělněné salámy jsme dali 

do zkumavek, do kterých jsme 

potom nalili 7ml petroletheru

❖ Na obrázku: kuřecí nářez ve zkumavce

Postup práce



❖ Obsah jsme pečlivě míchali a 

celý proces ještě jednou 

opakovali

❖ Z zkumavek jsme poté 

petrolether s tukem odfiltovali 

do nové kádinky

❖ Kádinky s roztokem

Postup práce



 

❖ Dalším krokem bylo odpařit 
petrolether z směsi s tukem, na 

tento úkol jsme použili vařič

❖ Na obrázku vařič

Postup práce

Teplota varu petloretheru je v rozmezí 
42  o C – 62  o C.




❖ Po odaření petroletheru zbyl v 
kádince už jen čistý tuk

❖ Jednoduchou trojčlenkou jsme 
si potom spočítali procentuální 
hodnotu tuku v salámu

❖ Čistý tuk v kádince

Postup práce



Trampský salám

❖ Z 3g je 0,19g tuk, tím pádem je 

6,1% čistý tuk.



❖ Z 3g je byl zvážen tuk jen 0,1g, 

jeho procentuální obsah je tedy 

3,1%

Kuřecí nářez



❖ Z 3g je tuk 0,23g, obsah tuku v 

tomto vzorku je tedy 7,66% 

tuku

Salám junior



❖ V tomto vzorku vyšlo, že z 3g 

je 0,61g tuk, z tohoto plyne že 

protencionální obsah je 20,3%

Salám princ



Děkujeme za pozornost

Závěr

Výsledek práce jsme očekávali, ale ne až 
v takovém množství jaké nám vyšlo, tyto 

masné výrobky se stali tučnou sočástí 

našich životu, po tomto experimentu 

začináme jíst zdravě.




